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  إهـــــــــــــداء 

  أهدى هذا الكتاب إىل من آزروىن وكانوا عىل الدوام حريصني
  من قدموا ىل الكثري والكثري.. عىل الدفع ىب إىل بر األمان 

  ليتنى أوفيهم حقهم.. حتى أصبحت إنسانا ناجحا نافعا 
  :أوال ثم وجودهم ىف حياىت ـلـهلاعىل ما وصلت إليه، بفضل 

  ... أىب وأمى
  ...زالسالم مترا عبد/ ستشار الحبيبمعاىل امل

  ... العال محمـد شوقى عبد/األستاذ الدكتور الحبيب
  ...جميعا وبارك ىف أعامرهم لـلـهاحفظهم 
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  بسم الـلـه الرحمن الرحيم

 

  مقدمة
حرصت منظمة األمم املتحدة باعتبارها املنظمة املسئولة عن تنظيم شئون املجتمع الدوىل وضامن أمنـه 

الالزم لصيانة حقوق اإلنسان وحاميتهـا مـن مظـاهر االنتهـاك ، وسالمته من األخطار، عىل توفري السياج املالئم
مـن جانـب جهـات ت أو تلك التى تقع واء تلك التى تقع من جانب الحكومااملختلفة واالعتداءات املتكررة س

ن املنظمة قدمت ترسانة ضـخمة مـن االتفاقـات أ املهم . أو حتى تلك التى تقع من جانب األفراد غري حكومية
ت ظمة الدولية مجاال من مجاال نإذ مل ترتك امل ،الدولية الخاصة بحامية حقوق اإلنسان وكفالتها عىل نحو شامل

كـام قـد تكـون ملزمـة ىف  ،حقوق اإلنسان إال وأبرمت بشأنه اتفاقية دولية تتمتع باإللزام ىف مواجهـة عاقـديها
يصعب الفكاك من االلتزام بها والسري وفق ما تأمر  ،مواجهة غري العاقدين حال شمولها عىل قواعد دولية آمره

  .  به
ن اإلنسان أ التزام الدول بها، يجب التأكيد عىل وقبل الخوض ىف تفصيالت اتفاقات حقوق اإلنسان ومدى 

، تعاىل، فقد أعىل من شأنه وفضله وكرمه عىل مخلوقاته كافـة الـلـهعندما خلقه  ،وهو موضوع هذه االتفاقات
ولقــد كرمنــا بنــى آدم وحملنــاهم ىف الــرب والبحــر ورزقنــاهم مــن الطيبــات {: فهــو القائــل ىف محكــم التنزيــل

وإذ قلنا للمالئكة اسجدوا آلدم فسجدوا إال إبليس أىب {: وقال تعاىل. )1(}خلقنا تقضيال وفضلناهم عىل كثري ممن
  .)2(}واستكرب وكان من الكافرين

                                                            
 ).70(القرآن الكريم، سورة اإلرساء، آية  )1(
 ).34(لقرآن الكريم، سورة البقرة، آية ا )2(
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إذن، فاإلنسان يحظى بالتكريم والتفضيل عىل سائر املخلوقات، حتى املالئكة سجدت لإلنسان بأمر مـن 
التكريم ىف الرشائع الساموية األخرى التى نزلت قبل وليس بخاف عىل أحد أن اإلنسان قد وجد  .سبحانه الـلـه

القرآن الكريم، وبناء عىل ذلك، فقد جعلت سائر النظم السياسية منه أساسا الهتامماتها وتحركاتها، فهو الـذى 
العقل والحكمة والقدرة عىل العمل، وهذا اإلنسان وكام هو مشاهد يعـيش قـى مجتمـع تحكمـه  الـلـهوهبه 

  .وأخرى وضعية، وىف إطار نظم اجتامعية وسياسية تجسدها الدولة بسلطتها ونظمهاقوانني ساموية 
وعىل هذا النحو، فإن أهم مشكله اجتامعية وقانونية ىف الوقت املعارص، هى تلك التى تبحث ىف ضامن 

ا، حقوق الفرد الذى أصبح، ضعيفا مستكينا ىف مواجهـة الدولـة القويـة بسـلطاتها ووسـائل القهـر التـى متلكهـ
بحيث إذا غابت ضامنات حقوق اإلنسان وحرياته األساسـية أو كانـت ىف صـورة مجـردة مـن الفاعليـة أصـبح 

  .اإلنسان، ذليال مطاردا حتى ىف طنه
إىل التسـلط، فضـال عـن تصـاعد  -حاكام كان أو محكوما  -والبد من االعرتاف بأن امليل الغريزى ىف الفرد

إلـخ، ترتـب علـيهم ... إلنسان، وويالت الحروب التى أودت بحياة الكثـريأشكال االنتهاك التى بات يتعرض لها ا
جميعا بزوغ ظاهرة االهتامم الدوىل بحقوق اإلنسان، ومن ثم ظهور الحركة الدولية لحقوق اإلنسان التى نراها 

وقـد سـاهمت هـذه الحركـة . حققت بعض النجاح ىف أجزاء من العامل، وتارة يعرتيهـا الفشـل ىف أجـزاء أخـرى
بالكثري من الجهد والفكر ىف دراسة حقوق اإلنسان ومسريتها عىل املستويني الوطنى والدوىل، وكذا عىل مستوى 
الرشائع الساموية ناهيكم عن االتفاقات الدولية واإلقليمية التى أبرمت من أجل الحفاظ عـىل كرامـة اإلنسـان 

  .وحقوقه
دارة االهتاممـات الدوليـة واالقليميـة، تزايـد وكذلك من األمور التى جعلت مسألة حقوق اإلنسان ىف ص

اإلدراك بحجم املخاطر التى بات يتعرض لها اإلنسان ىف الوقت الراهن من جراء نشوب العديـد مـن النزاعـات 
الداخلية واإلقليمية، وما يصاحب ذلك من انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان وحرياته، أو من جـراء التعـديات 

لبيئى مام يهدد البيئة التى يعيش فيها اإلنسان الـذى مـن حقـه أن يتمتـع بهـا صـحية التى تنال من التوازن ا
  ومتوازنة، فضال عن االفتئات عىل حقوق األجيال القادمة، من خالل اعتامد
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  .أساليب غري رشيدة ىف اإلفادة من املوارد املتاحة 
 املذاهب والدساتري الوضعية، هكذا دفعت، هذه التطورات إىل قيام فلسفة الحقوق والحريات العامة ىف

وهو ما ساعد عىل تحسـني وضـع الفـرد ىف مواجهـة الدولـة، إال أن هـذه الفلسـفة ىف حـاالت كثـرية ومنـاطق 
متعددة من العامل، قد أصيبت بنكسة حادة ىف ظل وجود األطر الدميقراطية الخادعة وامللفقـة، التـى أحاطـت 

 القانون الـدوىل، ليكـون هـو الضـامنة األساسـية، واإلطـار الرسـمى من هنا إتجه الفكر اإلنساىن إىل. نفسها بها
لصون حقوق اإلنسان وحاميتها، نظرا ألن هذه الحقوق مل تنـل القـدر الكـاىف مـن االهـتامم واالحـرتام ىف ظـل 

  .القوانني الداخلية
قليـدى، يعـد وميكن القول بأن ظهور الحركة الدولية لحقوق اإلنسان ىف نهاية عرصـ القـانون الـدوىل الت

إحدى الخطوات الفاعلة عىل احرتام حقوق اإلنسان، حيث أصبح لهذه الحركة منذ ظهورها، كيانها املعرتف بـه 
مع بداية عرص التنظيم الدوىل، فقد بدأت ببعض القواعد الوضعية، وما لبثت أن اتضحت معاملها إبان الحـرب 

  .ها من املنظامتالعاملية الثانية ىف رحاب منظمة األمم املتحدة ثم غري 
وهذا التحول الكبري ىف مكانة حقوق اإلنسان، وانتقالها مـن حـوزة القـانون الـداخىل إىل سـاحة القـانون 
الدوىل، إمنا يعود إىل الفشل الذى منيت به القوانني الوطنية فيام يتعلق بضامن الحقـوق والحريـات األساسـية 

صناعة الدولة وبإرادتها الحـرة، وىف كثـري مـن األحيـان  لإلنسان، وهو فشل يرجع إىل أن هذه القوانني هى من
تستطيع أن توقف رسيانها أو تلغيها أو تعدلها، مبـا يفرغهـا مـن مضـمونها الحقيقـى، مسـتخدمة ذات اإلرادة 
أيضا، أما قواعد القانون الدوىل ىف مجال حقوق اإلنسان أو ما يطلق عليه االتفاقـات الدوليـة لحقـوق اإلنسـان 

اج إرادة املجتمع الدوىل بأكمله إذا كانت تلك القواعد عاملية، كام هو الحال بالنسبة مليثاق األمـم فهذه من نت
املتحدة واإلعالن العاملى لحقوق اإلنسان، أو دولية كام هـو الحـال بالنسـبة للعهـد الـدوىل الخـاص بـالحقوق 

عية والثقافية، أو إذا كانت هذه القواعد املدنية والسياسة، والعهد الدوىل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتام
إقليمية عىل مستوى منطقة إقليمية معينة كام هو الحال بالنسبة إلعالن القاهرة لحقوق اإلنسـان ىف اإلسـالم، 

  .        وامليثاق العرىب لحقوق اإلنسان أو االنفاقية األوربية لحقوق اإلنسان
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ب الدولـة منفـردة، لـيس بـاألمر السـهل فقـد تتعـرض ومن ثم فإن االعتداء عىل هذه الحقوق من جان
  .الدولة عادة إىل اإلدانة من جانب الرأى العام العاملى، وهو موقف تحرص جميع الدول عىل تفاديه

وقد حاول القانون الدوىل، النهوض بحقوق اإلنسان والحريات األساسية،  وهـو ىف محاوالتـه تلـك متكـن 
 حاالت معينة، بينام ىف حاالت أخرى مل يتمكن من إحراز التقدم املنشـود من تحقيق نتائج إيجابية ملموسة ىف

ىف هذا الخصوص؛ ذلك ألنه يحتاج إىل استجابة حقيقة من الدول التتى تنتهك فيهـا حقـوق اإلنسـان وحرياتـه 
  .األساسية وذلك من خالل آلية دولية ميكن من خاللها تطبيق قواعد القانون الدوىل ىف هذا الشأن

ر بنا القول بأن االهتامم املتزايد بحقوق اإلنسان وحرياته األساسية قد أدى إىل استحداث القـوانني ويجد
الخاصة وتطويرها باستمرار حتى أصبحت بشكل يتالئم نسبيا عند التطبيق واملامرسة العملية عـىل املسـتويني 

  :)1(الداخىل والدوىل، وميكن تفسري ذلك عىل النحو التاىل
  -:صعيد الداخىل للدولعىل ال: أوال

بدأ املرشعون بصفة عامة والدستوريون منهم عىل وجه الخصوص، يولون مسألة حقوق اإلنسـان عنايـة 
خاصة، وأخذوا عىل عاتقهم التوسع ىف تضمني الدساتري الوطنية ترشيعات عديدة بشأن وجوب احـرتام حقـوق 

  .لضامنات الالزمة لحاميتهااإلنسان والحريات األساسية، والعمل عىل تعزيزها، وإقرار ا
كام أضحى القضاء الوطنى ىف بعض البلدان يضطلع بدور ال ينكر ىف مجال توفري الحامية الواجبـة لهـذه 

  .الحقوق، وما يتفرع عنها من حريات أساسية
ولقد برز االهتامم بحقوق اإلنسان عىل املستوى الداخىل من خالل عدة مظاهر أهمها، التوسع امللحوظ 

يس هذه الحقوق، وبادخالها ضمن املقـررات الدراسـية ىف مراحـل التعلـيم املختلفـة، خاصـة مرحلتـى ىف تدر
التعليم األساىس والثانوى ألنهـام املراحلتـان اللتـان يـتم فـيهام وضـع األسـاس، ثـم يـىل ذلـك مرحلـة التعلـيم 

  نرش ثقافة حقوقوهذا من منطلق أن . الجامعى، وحينئذ يتم تشييد البناء الحقوقى عىل أساس سليم

                                                            
، ص 2005دراسة مقارنة ىف النظرية والتطبيق، مكتبة الرشوق الدولية، الطبعة الثانية، القاهرة : أحمد الرشيدى، حقوق اإلنسان. د )1(

 .17-16ص 
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اإلنسان والعمل عىل ترسيخها ىف الذاكرة الوطنية الجامعية، يعد إحدى الضامنات املهمة لحامية هذه الحقوق  
  .وكفالة التمتع بها

  -:عىل الصعيد الدوىل: ثانيا
أضحت قضية حقوق اإلنسان وحرياتة األساسـية منـذ نهايـة الحـرب العامليـة الثانيـة وحتـى اآلن، أحـد 

ت العالقات الدولية بفروعهـا املختلفـة، وبخاصـة فرعهـا املعنـى بالسياسـة الخارجيـة، إذ أصـبح مـن موضوعا
حتـى تقـدم  -املعروف ىف نطاق العالقـات الدوليـة أن الـدول املانحـة للمسـاعدات تشـرتط ىف بعـض األحيـان

يام يتعلق باحرتم حقوق رضورة أن يكون سجل الدولة املتلقية للمساعدة إيجابيا ف –مساعداتها للدول النامية 
االنسان وحرياتة األساسية، وهو األمر الذى يؤكد مبا ال يدع مجاال للشك أن مسالة احرتام هذه الحقوق، باتـت 

  .ركيزة للدول الغنية املانحة للمساعدات، وتعبريا عن مدى تقديرها لإلنسان ىف كل مكان
حكوميـة وغـري  -الدوليـة  هيئـات واملـنظامتتضطلع بـه بعـض ال والجدير بالذكر، أن الدور البارز الذي

املعنية بحقوق اإلنسان، كمفوضية األمم املتحدة لحقوق اإلنسان ومفوضية األمـم املتحـدة لشـئون  -حكومية 
الالجئني، ومنظمة العفو الدولية، فضال عن العديد من املنظامت واملؤسسات ذات الطابع اإلقليمـى كاملحكمـة 

واتحاد املحامني العرب، واملنظمة العربية لحقوق اإلنسـان، وذلـك كلـه فـيام يتعلـق األوربية لحقوق اإلنسان، 
  .   بحامية حقوق اإلنسان وتعزيزها

وىف ظل االهتامم املتصاعد بحقوق اإلنسان، اتجهت غالبيـة الـدول إىل احـرتام مبـادىء حقـوق اإلنسـان 
ري من االتفاقات الدولية لحقوق اإلنسان، سواء وحرياته األساسية، فمن جانب، بادرت هذه الدول إىل إبرام الكث

ما هو تحت إرشاف األمم املتحدة أو مـا هـو خـارج إطارهـا، وضـمنت دسـاتريها قـوانني تكفـل احـرتام هـذه 
  .الحقوق من جانب آخر

بعد أن تناولنا بايجاز تطور االهتامم الدوىل بحقوق اإلنسان وحرياته األساسية، يجدر بنا القول بأن مرص 
الخليج العربية مل تكن مبعزل عن كل هذه التطورات الحاصلة عىل صعيد حقـوق اإلنسـان، فقـد أولـت  ودول

هذا األمر وما أبرم بشأنه من اتفاقات عنايـة خاصـة، ومل تتـوان هـذه الـدول ىف أن تكـون طرفـا ىف االتفاقـات 
  الدولية لحقوق
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ف االتفاقية األصليني أم من خـالل االنضـامم إذا اإلنسان سواء من خالل التصديق عليها، إذا ما كانت من أطرا 
كانت من الغري بالنسبة لالتفاقية الدولية، وترتيبا عىل ذلك تصبح نصوص هذه االتفاقات مبثابة قـونني وطنيـة، 

  .   تحوذ الحجية أمام كافة السلطات املعنية مبا ىف ذلك القضاء
لقيمة التاريخية والقانونية لالتفاقات الدوليـة وىف سياق هذا الكتاب، سينصب جل االهتامم عىل تناول ا

لحقوق اإلنسان، فضال عن رصد أبرز االتفاقات التى تحدثت عـن الحقـوق اإلنسـانية وقـدمت سـبل حاميتهـا 
وصيانتها، وكذا موقف مرص ودول الخليج العربية من اتفاقات حقوق اإلنسان، من حيـث التوقيـع والتصـديق 

عىل بند أو أكـرث مـن بنـود االتفاقـات الحقوقيـة، وواقـع انطبـاق قواعـد هـذه  والتحفظات املبداه من جانبها
االتفاقات داخل هذه الدول، ناهيكم عن أهمية معرفة مدى مواءمة وانسجام الترشيعات الوطنية ىف مرص وىف 

يهـا، دول الخليج مع أحكام االتفاقات الدولية الحقوقية التى صدقت عليها أو انضـمت إليهـا وباتـت أطرافـا ف
تلتزم مبا تقره من مبادىء وقواعد وتقف عند املحظورات التى أوردتها، وكذا معرفـة مـدى انعكـاس التزامـات 
مرص ودول الخليج ىف هذا الخصوص عىل واقع الحقوق التى كفلتهـا االتفاقـات الدوليـة التـى أصـبحت هـذه 

  .الدول أطرافا فيها
سـان قـد حظيـت بـاهتامم ملحـوظ ىف السـنوات وال يخف عىل أحد أن الدراسات الخاصـة بحقـوق اإلن

األخرية خاصة ىف ضوء املخاطر التى بات يتعرض لها اإلنسان من جـراء نشـوب النزاعـات الداخليـة واإلقليميـة 
  .والدولية أيا كانت طبيعتها ومستوى حدتها، وما يصاحب ذلك من انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان وحرياته

، سنجد أن الدراسات الخاصة بحقوق االنسـان، كانـت مـن أنـواع الدراسـات وباالنتقال إىل واقعنا العرىب
املشوبة بالحذر والحيطة ورمبا الخوف الشديد من توقيع جزاء عىل القامئني بها حتى وقت قريب، إال أن هـذه 

جهات الدراسات، بدأت ىف التصاعد والتزايد ىف السنوات األخرية، عىل إثر صحوة حقوق اإلنسان حتى أن هناك 
حكومية رسمية أنشئت ألجل هذا الغرض، غرض حامية حقوق اإلنسان، ونرش الوعى بها، وذلك كلـه عـىل إثـر 
الصحوة الحقوقية املشار إليها من جانب، وااللتزامات الدولية التى تقع عىل عاتق الدول من جانب آخر، فقـد 

  دخلت مرص وغريها الكثري من الدول
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  .تلك االتفاقات سواء تم ذلك تصديقا أم انضامما العربية الخليجية أطرافا ىف 
وتنبع أهمية موضوع هذا الكتاب الذى نحن بصدده، من كونه يتعلق مبوضوع يشغل اهتامم الجامعة 
الدولية وهو مسألة حقوق اإلنسان واالتفاقات املربمة بشأنها فضال عن بيان موقف دولة ذات مكانة متميزة 

نا مبوقف الدول الخليجية التى تتمتع مبكانة وثقل عاليني بفضل متاسك وصمود بني الدول العربية كمرص مقار 
  . مجلس التعاون الخليجى، من هذه املسألة الشائكة والتى شغلت الرأى العام مبستوييه املحىل والعاملى

 وتكمن إشكالية البحث التى يتناولها هذا الكتاب ىف الطريقة التى انتهجها مرص والدول الخليجية ىف
تعاطيها مع حقوق اإلنسان الواردة باتفاقات حقوق اإلنسان والقضايا املرتبطة بها بصفة عامة، وعىل وجه 

الخصوص، موقع هذه االتفاقات ىف النظام القانوىن املرصى واألنظمة القانونية الخليجية، ومدى مواءمة 
، فضال عن بيان . هذه الدول إزائهاالترشيعات الداخلية وتوافقها مع أحكام تلك االتفاقات، ومدى التزام 

  .الدراسة لالتفاقات التى مل تدخل مرص والدول الخليجية أطرافا فيها سواء تصديقا أو انضامما
ويهتم الكتاب بإشكاليات وتداعيات دخول مرص ودول الخليج طرفا مصدقا أو منضام، ىف اتفاقات 

دور الذى لعبته مرص ىف مجال احرتام حقوق اإلنسان حقوق اإلنسان، مام كان له أثره البالغ ىف الكشف عن ال
املرصى عىل مستوى الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية التى يكفلها العهد الدوىل وحقوق املرأة 

املتنوعة التى تكفلها إتفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز ضد املرأة وحقوق الطفل التى تكفلها اتفاقية األمم 
وق الطفل، فضال عن التطرق إىل موقف الدول الخليجية من اتفاقات حقوق اإلنسان التى بادرت املتحدة لحق

إىل االنضامم إليها من حيث مواءمة الترشيعات الوطنية الخليجية مع الترشيعات الدولية وإعامل نصوص 
  . الترشيع الدوىل ىف الواقع الخليجى

ينقسم كل باب منها إىل عدد من الفصول والتى  ىف ضوء ما سبق، ينقسم الكتاب إىل ثالثة أبواب،
تنقسم بالتبعية إىل عدد من املباحث، يختص كل مبحث منها مبعالجة موضوع معني من موضوعات الكتاب، 
فقد تناول الباب األول من هذا الكتاب، القيمة القانونية والتاريخية لالتفاقات الدولية لحقوق اإلنسان، حيث 

  معاالتفاقات الدولية لحقوق اإلنسان وأنواعها وآليات تصديقها والتحفظ عليها تم التطرق إىل تعريف 
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تبيان أهم االتفاقات الدولية الجامعية لحقوق اإلنسان وموقف مرص العام من هذه االتفاقات من حيث  
د ركز أما الباب الثاىن فق. التصديق والتحفظ ودور مؤسسات املجتمع املدىن املرصى ىف دعم حقوق اإلنسان

عىل دراسة موقف مرص إزاء بعض االتفاقات الدولية لحقوق اإلنسان، يتصدرها العهد الدوىل للحقوق 
االقتصادية واالجتامعية والثقافية واتفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز ضد املرأة واتفاقية األمم املتحدة 

املرصى وهذه االتفاقات، فضال عن تبيان  لحقوق الطفل مع بيان مدى االنسجام والتالقى بني الترشيع الوطنى
فيام تطرق الباب الثالث إىل بيان موقف . مدى انعكاس التزامات مرص الدولية عىل واقع الحقوق الوارده بها

دول الخليج العربية من اتفاقات األمم املتحدة لحقوق اإلنسان بالرشح والتحليل من حيث التصديق أو 
ومدى تفعيل التزماتها  طلوبة بني الترشيع الوطنى الخليجى والترشيع الدوىل،االنضامم وأعامل املواءمة امل

تبيان أبرز الجهات املعنية بحقوق اإلنسان ىف دول الخليج  الدولية ىف هذا الصدد عىل أرض الواقع، فضال عن
  . موضع الدراسة والبحث

  

  دكتورــــــال
  عبدالعال الديرىب

  2010القاهرة  
E-Mail: abdelaald200594@yahoo.com 
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  الباب األول
  القيمة القانونية والتاريخية لالتفاقات 

  الدولية لحقوق اإلنسان
مثرة جهود املجتمع الدوىل عـرب سـنني  -بحق  -من املسلم به أن االتفاقات الدولية لحقوق اإلنسان تعد 

وأرفع املستويات، وهو ما ال ميكن تحقيقه إال من خـالل طويلة، من أجل الوصول بالحقوق اإلنسانية إىل أرقى 
تدشني منظومة اتفاقية تشمل تلك الحقوق بكافة أنواعها بني دول العامل، حيث أنه من املمكن ىف هذه الحالة 

ومام هو جـدير بالـذكر أن . تحديد اآلليات الوطنية والدولية الالزمة لحامية حقوق اإلنسان وحرياته األساسية
حقوق اإلنسان ترجع إىل الوراء كثريا فيام قبل إنشاء منظمة األمم املتحدة حيث ضمنت هذه الحقوق  مبادىء

ىف كثري من االعالنات الوطنية بل والدساتري الوطنية أيضا، كام ارتبطت تلك الحقـوق بـالرتاث الـدينى والثقـاىف 
يـا دوليـا، يلقـى إلتزامـات عـىل عـاتق واألخالقى للشعوب غري أن هذه الحقوق مل تكتسب طابعا قانونيـا إلزام

الدول أعضاء الجامعة الدولية، ويضعها موضع املسئولية الجنائية ىف حالـة املخالفـة، إال بعـد الحـرب العامليـة 
، حيث احتلت مسألة حقوق اإلنسان مكانة مميزة 1945الثانية وبصفة خاصة بعد إنشاء األمم املتحدة ىف عام 

ثم تتابع األمر بصدور عدد من املواثيق الدولية منها ما هو ذو طابع أدىب ومنهـا مـا ىف أجندة املنظمة الدولية 
  .    هو ذو طابع قانوىن اتفاقى ملزم

وكانت خمسة مواثيق دولية هى البداية األوىل ملا يشبه االجامع الدوىل حول قواعد اتفاقية عامـة حـول 
ويتســم بالطــابع األدىب  1948ق اإلنســان لعــام حقــوق اإلنســان وهــذه املواثيــق هــى االعــالن العــاملى لحقــو 

والثاىن للحقوق االقتصادية  1966واألخالقى، ثم أعقبه العهدان الدوليان األول للحقوق املدنية والسياسية لعام 
 16أيضا، ثم بروتوكوالن اختياريان مرتبطان بالعهـد األول، أولهـام أعتمـد ىف  1966واالجتامعية والثقافية لعام 

، وتتسـم 1989ديسمرب  15وخاص بالشكاوى الفردية، واآلخر يهدف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام ىف  1966ديسمرب 
  . املواثيق األربعة األخرية بأنها اتفاقية قانونية ملزمة ألطرافها

والجدير بالذكر أن املواثيق الخمسة املشار إليها آنفا، مثلـت بـادرة مـا عـرف بالقـانون الـدوىل لحقـوق 
  . أطلق عىل هذه املواثيق، الرشعة الدولية لحقوق اإلنسان اإلنسان وقد
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إزاء اتفاقـات ومواثيـق حقـوق اإلنسـان، لـيس مبجـرد التوقيـع عـىل  -املنشـود–ويتحقق إلتـزام الـدول 
االتفاقية بل يتحتم أن يعقب ذلك إيداع وثائق التصديق أو وثائق االنضـامم ىف حالـة الـدول مـن الغـري لـدى 

  .ذلكالجهة املنوط بها 
وقد كان ملرص موقفها الثابت إزاء االتفاقات الدولية لحقوق اإلنسان، فقد أقـدمت عـىل التصـديق عـىل 
الكثري من تلك االتفاقات، فضال عن انضاممها إىل البعض اآلخر منها، وإن كانت هناك بعض االتفاقـات التـى مل 

  .تصدق عليها أو تنضم إليها مرص حتى اآلن
  :تقسيم هذا الباب إىل فصلني رئيسيني، هام وعىل هذا النحو ميكننا

 التعريف باالتفاقات الدولية الجامعية لحقوق اإلنسان:   فصل األولال.  
 موقف مرص من االتفاقات الدولية لحقوق اإلنسان:   الفصل الثاىن.  

  
  الفصل األول

  التعريف باالتفاقات الدولية الجامعية لحقوق اإلنسان
ثة مباحث يؤصل أولها للتعريف باالتفاقات الدولية بصفة عامة، ويركز ثانيهـا ينقسم هذا الفصل إىل ثال 

عىل تصاعد االهتامم الدوىل بحقوق اإلنسان وأثر ثورة التكنولوجيا عليها، وتعريفهـا، وكـذا تعريـف االتفاقـات 
اول بشـكل مـوجز أهـم الجامعية املربمة بشأنها، وإذا ما كانت قواعدها آمره أم التزام تعاقدى، أما ثالثها، فيتن

  .االتفاقات الدولية الجامعية لحقوق اإلنسان
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  املبحث األول 
  التعريف باالتفاقات الدولية بوجه عام

من املسلم به أن أشخاص القانون الدوىل العام كافـة، لهـم الحـق ىف إبـرام مـا يشـاءون مـن االتفاقـات، 
ة مـا يجعلهـا مصـدرا للحقـوق وااللتزامـات فـيام يتعلـق ويكون لهذه االتفاقات املربمة بينهم من القوة امللزم

ولقد كانت الصورة املألوفة لالتفـاق بـني الـدول حتـى عهـد قريـب هـى صـورة . بالعالقات القامئة بني أطرافها
املعاهدة، ومع ذلك فهناك صور أخرى أخذت مكانتها ىف الحياة الدولية خاصة ىف السـنوات األخـرية، بحيـث مل 

  .)1(الصورة الوحيدة لالتفاقات الدولية وإن ظلت الصورة األهم تعد املعاهدة هى
والواقع أن االتفاقات الدولية عىل وجه العموم واملعاهدات عىل وجه الخصوص تعـد مـن أهـم مصـادر 

هـو أهـم مصـادر القاعـدة القانونيـة الدوليـة ىف مفهومهـا  -من دون شك  -القاعدة الدولية، فإذا كان العرف 
  .    )2(عاهدات أواالتفاقات الدولية هى املصدر الرئيىس لاللتزامات الدوليةالصحيح، فإن امل

ويعتــرب إبــرام االتفاقــات واملعاهــدات الدوليــة مــن أهــم الوســائل التــى تســتطيع بهــا الدولــة مبــارشة 
الحالـة اختصاصاتها ىف املجتمع الدوىل خالفا ملـا يـتم ىف املجتمـع الـوطنى إذ أن الترشـيع أو القـرار اإلدارى ىف 

األخرية، يعدان أهم الوسائل التى تركن إليها الدولة ىف مبارشتها لنشاطها، فنجد الدولـة ىف تعاملهـا مـع الـدول 
األخرى تلجأ إىل االتفاق، فتشرتك معها ىف إبرام املعاهدات واالتفاقات سواء الثنائية أو الجامعيـة التـى تنىشـء 

  .)3(عليها التزامات متبادلة أو تضع قواعد قانونية متفق
ويرى الدكتور الشافعى محمد بشري أن املعاهدات أو االتفاقات مبثابـة أهـم مصـادر القـانون الـدوىل ىف 
الوقت الحاىل، حيث تتفق دولتان أو أكرث عىل عدد من القواعد االتفاقية فيام بينها بشـأن قضـية مـن القضـايا 

الوصف تختلف عن العمل االنفـرادى الـذى مبقتضـاه، وأن املعاهدة بهذا . التى تثور ىف اطار العالقات الدولية
  تضع الدولة مبفردها

                                                            
دار املطبوعات الجامعية، الطبعة السابعة ، ، )القاعدة الدولية( محمد سامى عبدالحميد، أصول القانون الدوىل العام، الجزء الثاىن. د )1(

  .168، ص  1995االسكندرية 
 .168املرجع السابق، ص  )2(
  .643، ص  1972محمد حافظ غانم، مبادىء القانون الدوىل العام، دار النهضة العربية، الطبعة الثالثة ، القاهرة، . د )3(
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حال ملشكلة ما، وأن الترشيع الوطنى فيام يتعلق باملجتمع الدوىل ليس إال عمال انفراديا وإن كـان مـن ناحيـة  
  .)1(القانون الداخىل عمال جامعيا

اظمـة كمصـدر رئيىسـ للقـانون الـدوىل وحقيقة، ال أحد ينكر ما لالتفاقات الدولية من أهمية باتت متع
العام املعارص وكوسيلة من وسائل صياغة القواعد القانونية املنظمـة للعالقـات الدوليـة ىف إطـار قـانوىن، فقـد 
إحتلت املركز الذى يشغله العرف الدوىل من قبل، فعند متابعة تطور املجتمع الدوىل وحركة القـانون الـدوىل، 

حظـة أن ذلـك القـانون قـد نشـأ نشـأة عرفيـة، تتوافـق مـع األوضـاع السياسـية لن تكـون مثـة معانـاة ىف مال 
فلقـد ترتـب عـىل تكـاثر . واالجتامعية التى سادت املجتمع الدوىل ىف بدايات نشـأة القـانون الـدوىل الحـديث

الرصاعات والحروب فيام بني الدول أن أصبح أحد طموحات تلك الدول هو تحقيق أدىن حد من التعـايش مـع 
دون املبادرة  –القواعد العرفية  –ا من الدول، وسلمت بالخضوع إىل القواعد القانونية التى تنشأ تدريجيا غريه

إىل وضع قواعد عامة اتفاقية إال ىف أضيق الحدود ومن ثم كانت القواعد العرفية، هى األصل الغالـب، وكانـت 
ت مـدبرة، خاصـة بعـد نشـوء اإلحسـاس املعاهدات محدودة العدد نسبيا غري أن هذه األوضاع رسعان مـا ولـ

تدريجيا بأن اإلنسانية ىف مجموعها تشكل مجتمعا حقيقيا، وأنه إذا كان للدول أن تتمسك فيه مببـدأ السـيادة 
فإن عليها أن تول اعتبارات التعايش والتضامن مع غريها من الدول ما يجب لها من اعتبار وأن يتم الركـون إىل 

  .  )2(ام قانونيا مكتوبا بخصوص الجانب األكرب من العالقات الدوليةتنظيم املجتمع الدوىل تنظي
  :تعريف االتفاقات الدولية

عـىل تعريـف ) أ(ىف مادتهـا الثانيـة فقـره أوىل 1969لقد دأبت اتفاقية فيينـا لقـانون املعاهـدات لعـام 
لدوىل سواء قـى وثيقـة واحـدة اتفاق يعقد بني دولتني أو أكرث كتابة ويخضع للقانون ا" املعاهدة الدولية بأنها 

  . )3("أو أكرث وأيا كنت التسمية التى تطلق عليه
وبخصوص التسمية التى تطلق عىل االتفاق الدوىل سواء أكانـت هـذه التسـمية معاهـدة أم اتفاقيـة أم 

  إلخ، فريى جانب من الفقه...ميثاقا أم ترصيحا أم تبادل مذكرات

                                                            
لم والحرب، دار الفكر الجامعى ، الطبعة الرابعة، املنصورة ، بدون تاريخ نرش، الشافعى محمد بشري، القانون الدوىل العام ىف الس.د )1(

  .543ص 
  .204- 202، ص  1984صالح الدين عامر، مقدمة لدراسة القانون الدوىل العام، دار النهضة العربية ، الطبعة األوىل ، القاهرة، . د )2(
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  .)1( وظيفة االتفاق ىف إنشاء القواعد القانونيةأن هذه التسمية ليس لها مثة تأثري عىل 
اتفـاق مكتـوب بـني شخصـني مـن أشـخاص «ويعرف بعض فقهاء القانون الدوىل املعاهدة الدولية بأنها 

القانون الدوىل العام أيا كانت التسمية التى تطلق عليه، يتم ابرامه وفقا ألحكام القانون الدوىل بهدف إحداث 
  .)2(»آثار قانونية

ترصف قانوىن متعدد األطراف مبقتضاه تتجه إرادة شخصني أو «عىل أنه  -كذلك  -عرف االتفاق الدوىلوي
أكرث من أشخاص القانون الدوىل إىل إحداث آثار قانونية معينـة داخـل إطـار املجتمـع الـدوىل، ووفقـا لقواعـد 

ىك يلـزم أطرافـه ىف  –فـاق الـدوىل ونستخلص من هذا التعريف أنه ال يشـرتط ىف االت. )3(»القانون الدوىل العام
مجال العالقات الدولية أن يكون مكتوبا أو أن يتم وفقا إلجراءات شكلية معينه، فغاية ذلك هـو توافـق إرادة 

وعىل هذا النحو . أطراف االتفاق عىل االلتزام به واتجاه نياتهم إىل الخضوع بشأنه لقواعد القانون الدوىل العام
ـط االجـراءات فاالتفاق الدوىل ترصف  رضاىئ يشمل كل من املعاهدة ىف مفهومها الضـيق كاتفـاق مكتـوب يرش

ال يشمل ما يعرف باسـم اتفـاق الرشـفاء أو اتفـاق  -أى االتفاق الدوىل -الشكلية، واالتفاقات التنفيذية غري أنه
  . )4(الجنتلامن

وب وال يشرتط اتباع اإلجـراءات أى أن االتفاق الدوىل بهذه املثابة هو اتفاق قد يكون مكتوبا أو غري مكت
الشكلية التى تشرتطها املعاهدات غري أن هناك الكثـري مـن االتفاقـات الدوليـة التـى تتسـم بالكتابـة كأسـاس 
إلبرامها وكذلك اتباع اإلجراءات الشكلية املطلوبة والتى كان لها دور واضح ىف تأسيس نظام قـانوىن دوىل ملـزم 

ن قبيل االتفاقات الدولية املنصبة عىل قضـايا معينـة، كقضـية األلغـام وقضـايا ألطرافه مبجرد التصديق عليها م
  .حقوق اإلنسان، من ثم فاملعاهدة ما هى إال اتفاق دوىل مكتوب روعيت فيه اإلجراءات الشكلية

  ويرى جانب من الفقه أن املعاهدة ليست مجرد اتفاق مكتوب ألن االتفاق قد يعرب

                                                            
دراسة ىف القواعد العامة مع إشارة خاصة إىل موقف دول العـامل الثالـث، : البطالن ىف قانون املعاهدات  محمد شوقى عبدالعال،. د )1(

  .3، ص 1995رسالة دكتوراه، كلية اإلقتصاد والعلوم السياسية، القاهرة 
  .208صالح الدين عامر، مرجع سبق ذكره، ص . د) 2(
، دار املطبوعات الجامعية، الطبعة السابعة ، )القاعدة الدولية( العام، الجزء الثاىنمحمد سامى عبدالحميد، أصول القانون الدوىل . د )3(

 .170، ص  1995االسكندرية 
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ضمنا بالعرف، وهى ليست مجرد اتفاق رصيـح فحسـب ألن االتفـاق الرصـيح قـد عنه رصاحة، كام يعرب عنه  
يكون شفويا كام قد يكون مكتوبا، وإمنا هى اتفاق مكتوب وهـو مـا يفـرتض بداهـة كونـه رصيحـا يـتم وفـق 
إجراءات رسمية ويتخذ شكال خاصا كأن يتكون من ديباجة ومنت ينطوى عىل األحكـام األساسـية للمعاهـدة ىف 

وص أو مواد أو بنود، وعدد من األحكام الختامية تتناول رسيان أحكـام املعاهـدة مـن حيـث الزمـان صورة نص
ومن حيث املكان وإمكانية انضامم الدول األخرى بخالف األطراف املتعاقدة، وأخريا يأىت التوقيع عـىل أشـكاله، 

  .  )1(ميا ومحدداوتاريخ إقرار نصها النهاىئ، مبا يحمل معنى اعتامد هذا النص واعتباره رس
وإذا كان من الثابث أن املعاهدة، يجب أن يتم إبرامها كتابة، فإن هذا ال ينفى أن االتفاق غري املكتـوب 

، وهـو )2(الدولة، يكون ملزما وواجب اإلحرتام ول ممن لهم سلطة إلزامالذى يتم بطريقة شفوية بني ممثىل الد
ىل ىف عدد من القضايا لعل أهمها قضية جرينالنـد الرشـقية عـام األمر الذى قررته املحكمة الدامئة للعدل الدو

أن عدم تطبيقهـا عـىل «وقد أكدت إتفاقية فيينا لقانون املعاهدات ذات املعنى بقولها ىف مادتها الثالثة . 1933
  .)3(»االتفاقات الدولية التى ال تتخذ شكال مكتوبا لن يؤثر عىل القوة اإللزامية القانونية لتلك االتفاقات

ومع االعرتاف بالقيمة القانونية لالتفاق غري املكتوب فإنه ينبغى أن تأخـذ املعاهـدة بـاملعنى الصـحيح، 
شكل وثيقة مكتوبة، إذ هو أمر رضورى الستقرار العالقات الدولية، ومن ثم، فالكتابة بهـذه املثابـة، تـؤدى إىل 

يثور فيه نزاع، حول مدى وطبيعـة االلتزامـات سهولة اإلثبات، وبيان حقوق وواجبات األطراف ىف الفرض الذى 
  . )4(امللقاة عىل عاتق كل طرف

وىف هذا السياق وسريا عىل الدرب نفسه، يسوق لنا الدكتور محمد سامى عبدالحميـد تعريفـا الصـطالح 
ن كل اتفاق دوىل مكتوب يتم إبرامه وفقا لإلجراءات الشكلية التـى رسـمتها قواعـد القـانو " املعاهدة عىل أنه 

  الدوىل املنظمة للمعاهدات، بحيث ال

                                                            
  .7-5محمد شوقى عبدالعال، مرجع سبق ذكره، ص ص . د )1(

  .645-644محمد حافظ غانم، مرجع سبق ذكره، ص ص . د: للمزيد من املعلومات، راجع
، 27عز الدين فودة، الدور الترشيعى للمعاهدات ىف القانون الدوىل، املجلة املرصية للقانون الدوىل، املجلد . د: راجع ىف ذلك) 2(

 .99، ص 1971القاهرة 
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يكتسب وصف اإللزام إال بتدخل السلطة، التى يعطيهـا النظـام الدسـتورى لكـل مـن األطـراف، سـلطة عمـل  
  . )1("املعاهدات للتعبري عن ارتضائها االلتزام باالتفاق

املعاهدات األخرى بينام يجرى العرف الدوىل عىل التمييز بني املعاهدات باملعنى الضيق وبني أنواع 
  :)2(وذلك عىل النحو التاىل

وهى فئة خاصة من الوثـائق الدوليـة تسـجل اتفاقـا رسـميا تـم بـالرتاىض بـني  :املعاهدات باملعنى الضيق  )1
أطرافه ويتناول بالتنظيم موضوعا ذا أهمية خاصـة تغلـب عليـه الصـفة السياسـية مثـل معاهـدات الصـلح 

  .والتحالف
وهى فئات متعددة من الوثائق الدولية يعرب كـل منهـا عـن اتفـاق دوىل : العاماملعاهدات باملعنى   )2

 :وميكن إيرادها فيام يىل
وهى عبارة عن وثيقة دولية الغرض منها وضـع قواعـد قانونيـة ىف عالقـات أكـرث مـن دولتـني  :االتفاقية  -

  .الخاصة بنظام قناة السويس 1888ومثلها اتفاقية القسطنطينة لعم 
 .ويطلق عادة عىل الوثائق الدولية التى ال تكون لها صيغة سياسية كاالتفاقات املالية والثقافية :االتفاق  -
ويطلق عىل الوثائق الدولية التى يكون الغرض منها تأكيد وتثبيت مبادىء قانونيـة  :الترصيح الجامعى  -

 .1808لعام  ثال ترصيح لوندرة البحرىمتبعة بني الدول م
ل عادة إلثبات موجز ملفاوضات بشأن موضوع معني أو إتفاق عىل مسائل تبعيـة أو يستعم :الربوتوكول  -

 .متفرقة عن املسائل التى تم االتفاق عليها ىف معاهدة أصلية عقدت بني األطراف
وهو يطلق عادة عىل املعاهدات التى يراد إبراز أهميتها ىف ميدان العالقـات الدوليـة  :امليثاق أو العهد  -

 .ىل املعاهدات املنشئة ملنظامت دولية كميثاق األمم املتحدةوبصفة خاصة ع
وهو ما يطلق عىل املعاهدات التى تحتوى عىل أحكام تتضمن تنظيام مؤقتا يعمل بـه  :الرتتيب املؤقت  -

  .خالل فرتة من الزمن

                                                            
  . 171لحميد، مرجع سبق ذكره، ص محمد سامى عبدا. د) 1(
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لتى يكـون فيطلق مصطلح املعاهدة الثنائية عىل املعاهدة ا :املعاهدات الثنائية واملعاهدات الجامعية  -
لها طرفان، أما املعاهدة الجامعية فهى التـى تـربم بـني عـدد مـن األطـراف ويطلـق اصـطالح املعاهـدة 
الجامعية العامة عىل املعاهدة املتعددة األطراف التـى يـتم إبرامهـا ىف مـؤمتر دوىل أو بنـاء عـىل دعـوة 

  .دوىل بكامل أعضائهمنظمة دولية ويكون الهدف منها تنظيم موضوعات تتصل مبصالح املجتمع ال
إىل أن هنـاك عـدد مـن االصـطالحات ىف  –ىف هـذا الخصـوص  -وقد ذهب الدكتور صالح الـدين عـامر 

وصف املعاهدة الدولية من قبيل الدستور، امليثـاق، العهـد، النظـام، االتفاقيـة، االتفـاق، الخطابـات املتبادلـة، 
  .)1(التسوية ، ثم التسوية املؤقتهاملذكرات املتبادلة، الربوتوكول، اإلعالن أو الترصيح، 

تعتـرب مرتادفـة وتعـرب عـن حقيقـة موضـوعية، هـى املعاهـدة  -ىف نظـره  –وإن كانت هذه التعبـريات 
الدولية، فإن استقراء القاعد الدولية، قد قاد الفقه الدوىل إىل مالحظـة أن لـبعض املصـطلحات سـالفة البيـان، 

ق أحدها عىل الوثيقة االتفاقية الدولية يكـون مؤديـا ىف الغالـب دالالت خاصة ىف االستخدام بحيث يكون إطال 
إىل فهم محدد ملضمونها أو إلجراءات إبرامها، فاصطالح املعاهدة، يطلق عىل االتفاقات الدوليـة التـى تتطلـب 

  . لنفاذها استيفاء رشط التصديق، فضال عن أنه يطلق عىل الوثائق االتفاقية الدولية ذات األهمية الخاصة
أما تعبري االتفاقية فإنه وإن كان يطلق ىف الغالب األعم عىل اتفاقات تتطلب لنفاذها استيفاء رشط التصديق، 
إال أنه ينرصف إىل االتفاقات الدولية املتعددة األطراف أو أنه يشمل االتفاقات الدولية التى تتعلق مبوضوعات معينة 

  .)2(والتى تضع قواعد قانونية دولية
اآلخر فإن تعبريات الدستور وامليثاق والعهد والنظام، فهى تستخدم عادة لوصف الوثـائق وعىل الجانب 

القانونية الدولية املنشئة ملنظامت أو هيئات دولية، كام يستخدم اصطالح الربوتوكول عادة لوصـف االتفاقـات 
تعـديل معاهـدة دوليـة  الدولية التى تنطوى عىل القواعد الخاصة بتطبيق أو مد أو إضافة قواعد أو تفسري أو

ويطلق اصطالح اإلعالن، عند الرغبة ىف . قامئة، كام قد يستخدم لوصف وثيقة دولية تنطوى عىل قواعد قانونية
  .تأسيس مبادىء قانونية أو اإلعراب عن مواقف مشرتكة لعدد من الدول
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يذ اتفاقية سابقة أو وضع بينام اصطالح التسوية، فيطلق عىل وثيقة دولية تستهدف عادة تحديد معدالت تنف 
  .     )1(أما التسوية املؤقته فيقصد بها االتفاق عىل تنظيم مؤقت لبعض املسائل. نظام مؤقت

وينتهى الدكتور صالح الدين عامر إىل تعريف محدد املعامل لالتفاقـات الدوليـة املكتوبـة أو املعاهـدات 
ون الدوىل العام، أيا كانـت التسـمية التـى تطلـق اتفاق مكتوب بني شخصني أو أكرث من أشخاص القان" مؤداه 

  . )2("عليه، يتم إبرامه وفقا ألحكام القانون الدوىل بهدف إحداث آثار قانونية معينة
  :، يتضح لنا أن االتفاق الدوىل له عنارص أربع أساسية تلك هىومن التعريف سالف الذكر

  .ىلأنه اتفاق بني شخصني أو أكرث من أشخاص القانون الدو  )1
 .أنه اتفاق مكتوب  )2
 .يتم ابرامه وفقا لقواعد القانون الدوىل  )3
 .يكون الهدف من إبرامه ترتيب آثار قانونية  )4

االتفاقات الدولية املكتوبـة عامـة واملعاهـدات عـىل وجـه  -عادة  –ويقسم فقهاء القانون الدوىل العام 
ىف االعتبار الوظيفـة املزدوجـة للمعاهـدات، الخصوص، إىل  معاهدات عقدية ومعاهدات شارعة عندما يوضع 

فتكون املعاهدة ىف نظرهم شارعة إذا ما استهدف أطرافها من وراء إبرامها سـن قواعـد دوليـة جديـدة تـنظم 
، وتتميز تلك املعاهدات ببعض املميزات والخصائص ىف مقدمتها إمكانية االنضامم إىل النظام )3(العالقات بينهم

من جانب دول أخرى مل تكـن طرفـا فيهـا وقـت إبرامهـا، وهـو أمـر ال ميكـن أن يتحقـق  القانوىن الذى تقيمه،
وتعترب املعاهدة عقدية ىف نظر الفقهاء إذا ما كـان الهـدف منهـا مجـرد خلـق . )4(بالنسبة للمعاهدات العقدية

ظر جمهور الفقه إمـا بعبارة أخرى املعاهدة ىف ن. التزامات عىل عاتق أطرافها بالتطبيق للقواعد الدولية القامئة
  .)5(أن تكون مصدرا اللتزامات، فتسمى عقدية وإما أن تكون مصدرا للقواعد القانونية، فتسمى شارعة

                                                            
 .107-106املرجع السابق، ص ص  )1(
  .108ص املرجع السابق،  )2(
  .176محمد سامى عبدالحميد ، مرجع سبق ذكره، ص . د )3(
  .221صالح الدين عامر ، مرجع سبق ذكره ، ص . د )4(
  .176محمد سامى عبدالحميد، ص . د )5(
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شارعة ما مل يشرتك ىف إبرامها كافة أشخاص القـانون الـدوىل العـام  -ىف رأى البعض  -وال تعترب املعاهدة 
بـني الـدول الكـربى املامرسـة لـإلدارة الفعليـة للعـامل  وإذا كانـت املعاهـدات املربمـة. وهو أمر نادر الحـدوث
بـالقوة امللزمـة ىف مواجهـة كافـة أعضـاء  -دون شـك  -تتمتـع  تنظم العالقات الدوليةواملستهدفة سن قواعد 

 -ىف حقيقتهـا  -الجامعة الدولية، ومن ثم تعترب مصدرا للقواعد القانونيـة العامـة، فليسـت هـذه املعاهـدات 
 ثوب املعاهدة، ألنها ال تستمد قوتها من اتفـاق املخـاطبني بهـا عـىل مضـمونها وإمنـا مـن سوى ترشيع إكتىس

صدورها عن مجموعة الدول الكربى املامرسة للسلطة العليا ىف املجتمـع الـدوىل نيابـة عـن الجامعـة الدوليـة 
  .)1(نفسها

يز بني معاهدات أو اتفاقات ولالتفاقات الدولية تقسيامت قوامها عدد الدول األطراف فيها، فيجرى التمي
ثنائية وأخرى جامعية، ويحرص الفقهاء عىل إثارة نوع ثالث من املعاهدات تلك املعاهادت املتعددة األطـراف 
وهى التى يتجاوز عدد عاقديها دولتني دون أن يبلغوا عـددا كبـريا، كـام هـو الحـال ىف املعاهـدات الجامعيـة، 

  . )2(يقرتب بها من وصف العاملية حيث تضم األخرية عددا كبريا من الدول
  :التوقيع والتصديق واالنضامم ىف مجال االتفاقات الدولية -

  التوقيع -:أوال
عادة، ومن املسلم به ىف القانون الدوىل العام، أنه عقب انتهـاء مرحلـة املفاوضـات والتحريـر يظهـر مـا 

واألصـل أن هـذا التوقيـع ال . ل املفاوضـنييعرف بالتوقيع عىل نص االتفاقية أو املعاهدة محل االتفاق مـن قبـ
يكفى كقاعدة عامة اللتزام الدول باملعاهدة، وإمنا ينحرص أثره القانوىن ىف تسـجيل مـا تـم االتفـاق عليـه بـني 
الطرفني؛ ذلك ألن التوقيع يعترب عادة مبثابة قبول مؤقت ويجب أن يليه إجراء آخر يفيد قبول املعاهدة بصفة 

واملعلـوم أن األمـر ال يتطلـب وثـائق خاصـة الثبـات الحـق ىف . )3(ق أو املوافقـة أو القبـولنهائية، وهو التصدي
التوقيع عن الدولة إذا كان القائم بالتوقيع رئيسـا للدولـة أو رئيسـا للحكومـة أو زيـرا للخارجيـة أمـا إذا كـان 

بأوراق تفويض تثبت صفته  التوقيع من جانب رئيس البعثة الدبلوماسية أو غريه، فمن املتعني أن يكون مزودا
  .)4(ىف التوقيع عن الدولة التى يقوم بتمثيلها

                                                            
 .177-176املرجع السابق، ص ص  )1(
  .230صالح الدين عامر ، مرجع سبق ذكره، ص . د )2(
  .184ذكره، ص  محمد سامى عبدالحميد، مرجع سبق. د )3(
  .248صالح الدين عامر ، مرجع سبق ذكره، ص . د )4(
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ومن هذا املنطلق، فإن األصل ىف فاعلية التوقيع هو أن يكون صادرا عن األشخاص العامـة املنـوه عـنهم، 
ات التصديق وإال فلن يعترب مبثابة القبول النهاىئ للمعاهدة املضفى عليها وصف االلتزام إىل أن يتم اتخاذ إجراء

وقد عربت اتفاقية فيينا عن أثر التوقيع وإعطائه القيمة القانونيـة ىف مجـال التعبـري . الالزمة ىف هذا الخصوص
هـا األوىل، ىف فقرت 12عن رضاء الدولة االلتزام باملعاهدة عندما نصت عىل ذلك ىف حاالت ثالث أوردتهم املـادة 

  :)1(تلك هى
 .ن للتوقيع هذا األثرإذا نصت املعاهدة عىل أن يكو   )أ

  .إذا ثبت بطريقة أخرى أن الدول املتفاوضة كانت قد اتفقت عىل أن يكون للتوقيع هذا األثر  )ب
إذا بدت نية الدولة ىف إعطـاء التوقيـع هـذا األثـر ىف وثيقـة تفـويض ممثلهـا أو عـربت عـن ذلـك أثنـاء   )ج

 .املفاوضات
، فإن توقيع الدولة بواسطة ممثلها ال يكسب املعاهـدة  ، وىف غري هذه الحاالت الثالث االستثنائيةحقيقة

أو االتفاقية الدولية وصف اإللزام إذ ال تكتسب هذا الوصف، كقاعدة عامـة إال بالتصـديق عليهـا أو قبولهـا أو 
املوافقة عليها، األمر الذى مييزها عن االتفاقات الدولية املبسطة التى يكفى الضفاء وصف اإللزام عليهـا مجـرد 

  . )2(توقيع عليها من جانب ممثل الدولةال
ومن الجدير بالذكر ىف هذا الصدد، أن التوقيع ىف بعض الحاالت ال يكون توقيعا كامال باملعنى الدقيق فقد يتم 
التوقيع عىل املعاهدة باألحرف األوىل من أسامء املفاوضني وليس بأسامئهم كاملة وذلك ىف حالة تردد ممثىل الـدول 

وال يعـد . تفاوض ورغبتهم ىف الرجوع إىل دولهم عندما ال تعطيهم وثائق التفويض سلطة التوقيع الكامـلالقامئني بال
التوقيع باألحرف األوىل مبثابة التوقيع النهاىئ ما مل يثبت بصفة قاطعة أن الدول املتفاوضـة قـد اتفقـت عـىل اعتبـار 

  .)3(وكامال التوقيع باألحرف األوىل توقيعا نهائيا

                                                            
  . 12، املادة  1969اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات لعام : راجع ىف هذا الخصوص   )1(

محمـد سـامى عبدالحميـد، .، د248صالح الدين عامر، مقدمه لدرسة القانون الدوىل العام، مرجـع سـبق ذكـره ، . د: انظر كذلك
عـىل صـادق أبوهيـف، القـانون .، د185-184، مرجع سـبق ذكـره، ص )القاعدة الدولية(لقانون الدوىل العام، الجزء الثاىن أصول ا

 . 540، ص 1975النظريات واملبادىء العامة، منشأة املعارف ، االسكندرية، : الدوىل العام
  .185محمد سامى عبدالحميد، مرجع سبق ذكره، ص . د  )2(

  .248ح الدين عامر، مرجع سبق ذكره، ص صال . د: أنظر أيضا
  .185محمد سامى عبدالحميد، مرجع سبق ذكره، ص . ، د250املرجع السابق ص  )3(
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البيان، أن أهمية التمييز بني التوقيع الكامل والتوقيـع بـاألحرف األوىل، تبـدو جليـة ىف حالـة  وغنى عن
إذ من شأن التوقيع الكامل عىل مثل . االتفاقات التنفيذية التى يكفى مجرد التوقيع الضفاء وصف اإللزام عليها

مجـر التوقيـع بـاألحرف األوىل مثـل هـذا هذه االتفاقات الدولية إكسابها الصفة اإللزامية، بينام ال يرتتب عـىل 
أما املعاهدات واالتفاقات الدولية، فاألصل فيها أن مجرد التوقيع عليهـا ال يكسـبها وصـف اإللـزام سـواء . األثر

  .   )1(أكان التوقيع كامال أو غري كامل وذلك بخالف االستثناءات الثالث املذكورة آنفا
  -:التصديق: ثانيا

التوقيع عىل املعاهدة ال يكفى كأصل عام اللتزام الدولة بهـا وانـه ال بـد أن يعقـب  من املقرر قانونا، أن
التوقيع عليها إجراء آخر تعرب الدولة به عـن ارتضـائها االلتـزام باملعاهـدة التـى تـم التوقيـع عليهـا ذلـك هـو 

وقـد كـان . تهـاالتصديق عىل املعاهدة، فيلـزم أن يـتم التصـديق عليهـا حتـى ميكـن نفـاذ املعاهـدة ىف مواجه
هو اإلجراء الوحيد الذى تكتسب املعاهدة بتاممه وصف اإللزام ثم ما  -حتى منتصف القرن املاىض –التصديق 

أن تعرب عن ارتضائها االلتـزام مبـا  -من خالل أى منها -لبث العمل الدوىل أن متخض عن إجراءات ميكن للدولة 
  .)2(وقعت عليه من معاهدات

 ما جاءت به اتفاقية فيينا من حرصـ لكافـة الصـور املعـربة عـن ارتضـاء الـدول ويشار ىف هذا الصدد إىل
أن ارتضاء الدولة االلتزام باملعاهدة قد يعرب عنـه "االلتزام باملعاهدات ىف مادتها الحادية عرشة التى نصت عىل 

النضامم أو أى وسيلة أخرى بالتوقيع أو بتبادل الوثائق املكونة للمعاهدة أو بالتصديق أوالقبول أو املوافقة أو ا
  .)3(متفق عليها

ترصف قانوىن مبقتضاه تعلن السلطة املختصة بإبرام املعاهـدات ىف الدولـة، « هذا ويعرف التصديق بأنه
  . )4(»موافقتها عىل املعاهدة ورضاءها االلتزام بأحكامها

يلزم الدولة عىل الصعيد  إقرار األجهزة الداخلية املختصة عىل نحو«ويرد للتصديق تعريف آخر عىل أنه 
  هو العمل الذى تتأكد من خالله إرادة الدولة«أو  »الدوىل

                                                            
  .186محمد سامى عبدالحميد ، مرجع سبق ذكره، ص . ، د1969من اتفاقية فيينا لعام  12/1انظر املادة  )1(
  .178املرجع السابق، ص  )2(
  .، املادة الحادية عرش1969عاهدات اتفاقية فيينا للم: راجع )3(
 .188محمد سامى عبدالحميد، مرجع سبق ذكره، ص . د )4(
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  .)1(»املعرب عنها بواسطة األجهزة املختصة بإعطاء املعاهدة قوة القانون 
إجراء يقصد به الحصول عىل إقرار السلطات املختصة «ويعرف الدكتور حامد سلطان، التصديق عىل أنه 

  .)2(»دة التى تم التوقيع عليهاداخل الدولة للمعاه
ومن الجدير باإلشارة وعىل نحو خاص، أن الدولة لها مطلق الحرية ىف التصديق أو عدم التصديق عىل ما 

ويرتتب عىل مبدأ حرية التصديق عدد من النتـائج غايـة ىف األهميـة تلـك . يوقع عليه ممثلوها من معاهدات
   .)3(هى

متى رأت  –مطلق الحرية ىف اختيار لحظة التصديق، ومن حقها  –ذلك ما مل تتفق عىل عكس  –للدولة   )1
فمرصـ عـىل سـبيل . إرجاؤه إىل اللحظة التى تراها مناسبة مهام طال الوقـت بـني التوقيـع والتصـديق –

وكانـت قـد وقعـت عليهـا عـام  1981سبتمرب  8املثال، صدقت عىل اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة ىف 
1953)4(. 

ىف حالة امتناعها عن التصديق عىل معاهدة وقعتهـا، أيـا  -عىل املستوى الدوىل -وز مساءلة الدولة ال يج  )2
كان سبب االمتناع عن التصديق؛ ألن من ميتنع عن استخدام سلطته التقديرية ال يعترب مسـئوال ىف نظـر 

 .)5(القانون وإن جاز أن يعد كذلك عىل أساس قواعد األخالق الدولية
 .ن تعلق تصديقها عىل رشط سياىس معنيللدولة أ   )3

ومن األهمية مبكان التأكيد عىل أن الدسـاتري الوطنيـة عـادة مـا تهـتم، بتحديـد السـلطة املختصـة 
وتتنوع مواقف دساتري الدول املختلفة بصدد هذه املسألة وميكن ايضاح ذلـك . بالتصديق عىل املعاهدات

  :)6(عرب ثالثة اتجاهات رئيسية تلك هى

                                                            
  .253صالح الدين عامر، مرجع سبق ذكره، ص . د )1(
  .253املرجع السابق، ص  )2(
  .191-190محمد سامى عبدالحميد، مرجع سبق ذكره، ص ص . د )3(
ى ومبادىء حقوق االنسان ، وزارة الخارجية بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة االمنـاىئ سناء خليل ، دراسة عن النظام القانوىن املرص  )4(

  .110، ص  2003، مرشوع بناء القدرات ىف مجال حقوق اإلنسان التابع لربنامج األمم املتحدة االمناىئ ، الطبعة الثالثة ، القاهرة  
 .259صالح الدين عامر، مرجع سبق ذكره، ص . د )5(
محمـد سـامى عبدالحميـد، مرجـع . ، د261-260صالح الدين عامر ، مرجع سـبق ذكـره، ص ص . د: نظر ىف هذا الخصوص كل منأ  )6(

 .192-191سبق ذكره ، ص 
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مبعنى جعل االختصاص بالتصديق عىل املعاهدات أمـرا تنفـرد : يق من اختصاص السلطة التنفيذيةالتصد )1

به السلطة التنفيذية دون غريها ممثلة ىف رئيس الدولة وهو ال يخضغ ىف ذلك إىل أى جهة أخرى، وكـان 
 .هذا األسلوب مألوفا ىف امللكيات املطلقة

ح إختصاص التصديق للسلطة الترشيعية ويكون مقصـورا وهنا مين: التصديق إختصاص السلطة الترشيعة )2
عليها وحدها دون مشاركة من السلطة التنفيذية عىل أى نحـو، ويسـود هـذا األسـلوب ىف الـدول التـى 

 .تأخذ بنظام الجمعية
وهنا ميـنح رئـيس الجمهوريـة إختصـاص التصـديق : التصديق قسمة بني السلطتني التنفيذية والترشيعية )3

موافقة الربملان أو أحد مجلسيه ىف الدول التى تأخـذ بنظـام املجلسـني وتنـتهج هـذا  برشط حصوله عىل
  .وتأخذ مرص بهذا الحل الثالث شأنها شان العديد من دول العامل. األسلوب معظم الدساتري ىف العامل

الدولية وهو ومن املفيد ىف هذا االطار، إبراز القيمة القانونية ملا يعرف بالتصديق الناقص عىل االتفاقات 
ما يشار به إىل التصديق الصادر من رئيس الدولة دون الرجوع للربملان ىف الحـاالت التـى يشـرتط فيهـا دسـتور 

  .الدولة موافقة الربملان عىل املعاهدة أو االتفاقية قبل تصديق رئيس الدولة
ه ىف املجال الدوىل وقد اتجه فريق من الفقه إىل القول بأن التصديق الناقص تصديق صحيح ومنتج آلثار 

ومن ثم يرتتب عليه إكتساب املعاهدة وصف اإللزام واعتبارها صحيحة ونافذه، ويستند أصحاب هـذا االتجـاه 
ىف رأيهم إىل اعتبارات عملية قوامها رضورة توفري االستقرار ىف العالقات الدوليـة وعـدم مالمئـة تكليـف الـدول 

 -ن ثم التحقق من مدى مراعاة رئيس الدولـة املتعاقـده معهـا بدراسة األوضاع الدستورية لبعضها البعض، وم
ملا يتطلبه دستور دولته من قواعد واجراءات، إال أن شيئا من هذا القبيل يعد بهذه املثابة مساسا  -ىف تصديقه 

 - ىف رأى هـؤالء –وعىل هذا النحو كان من األسلم . بسيادة الدولة وبحقها ىف عدم التدخل ىف شئونها الداخلية
، ومـن جانـب آخـر، فـإن )1(اعتبار تصديق رئيس الجمهورية تصديقا صحيحا ىف جميع األحوال هذا من جانـب

التشكيك ىف ترصف رئيس الدولة واملناقشة ىف صحته أو بطالنه من قبل الدول األخرى، يعد خرقا ألبسط قواعد 
  . )2(املجامالت الدولية

                                                            
  .194املرجع السابق، ص  )1(
  .224، ص1976حامد سلطان، القانون الدوىل العام ىف وقت السلم، الطبعة السابعة، دار النهضة العربية، القاهرة . د  )2(
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اقص، فقد أسس رأيه هذا، وبصفة أساسية، عىل فكرة أما الفريق الذى قال ببطالن التصديق الن

اإلختصاص، فعند فقهاء هذا الفريق، أن رئيس الدولة متى تجاوز اختصاصه تصبح ترصفاته باطلة وال تنتج 
  . )1(آثارها عىل الصعيد الدوىل حتى لو متت صحيحة بإتباع أحكام الدستور الداخىل

لـوىت، أن التصـديق النـاقص وإن كـان تصـديقا بـاطال مـن ويرى جانب من الفقه يتزعمهم اإليطاىل أنزي
وجهة نظر القانون الداخىل من دون شك إال أن الدولة تسأل دوليا عن ترصفات رئيسها سـواء متـت بـالتطبيق 

بعبـارة أخـرى يعـد . لدستورها أم خرقا له، وميتنع عىل الدولة بهذه املثابـة الـدفع بـبطالن التصـديق النـاقص
نتجا آلثاره ىف املجال الدوىل ال لكونه صحيحا ىف ذاته، لكن باعتبار أن الدولـة مسـئولة عـن التصديق الناقص م

ترصفات رئيسها سواء أكانت مرشوعة أم غري مرشوعة من وجهة نظر القانون الداخىل، غري أنه يجـوز االسـتناد 
اب التصديق عيبـا جليـا ال إىل كون التصديق ناقصا لطلب بطالنه ىف حالة ما إذا كان العيب الدستورى الذى ش

أمـا إذا كـان . )2(يتصور أال تفطن إليه الدولة التى وجه إليها التصديق، والتى تكون ىف هذه الحالة سـيئة النيـة
التصديق ناقصا ومل تكن املخالفة الدستورية التى عابته من األمـور الواضـحة جليـا، ففـى هـذه الحالـة، يعتـرب 

اره ىف مجال العالقات الدولية، ومـن ثـم ال يجـوز أن تسـتند الدولـة التـى التصديق الناقص صحيحا ومنتجا آلث
  .)3(أصدرته لكون اعتباره ناقصا بغية إبطاله ومن ثم إبطال االتفاقية التى صدر بشأنه

ويراعى ىف التصديق الناقص حالة الدولة التى تم التصديق ىف مواجهتها حسنة أو سـيئة النيـة، فـإذا مـا 
ص من رئيس الدولة املتعاقدة معها وأخذته بحسن نية غري عاملة ببطالنه، فإنه يكون نافذا صدر التصديق الناق

أما إذا كانت الدولة املوجه التصديق الناقص إليها سيئة النيـة، فـال مجـال . وصحيحا حامية للدولة حسنة النية
النه ىف مواجهتهـا ألن حقيقـة لحاميتها ألنها كانت تعلم بنقصان التصديق وقت وصوله إليها فيتعني القول ببط

  ، فال يجوز عدالة ومنطقا، أن تستفيد الدولة سيئة)4(بطالنه كانت ظاهرة أمامها

                                                            
  .195-194محمد سامى عبدالحميد، مرجع سبق ذكره، ص ص . د  )1(

  .من اتفاقية فيينا ىف فقرتها األوىل 46راجع ىف ذلك نص املادة 
  .196 -195محمد سامى عبدالحميد ، مرجع سبق ذكره، ص ص . د  )2(

  .من اتفاقية فيينا ، الفقرة األوىل 46املادة : راجع أيضا
  .196حميد، مرجع سبق ذكره، ص محمد سامى عبدال. د  )3(
  =                 . 196-195املرجع السابق، ص ص   )4(
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النية أو التى ال تلتزم ىف مسلكها الدوىل مبقتضيات السلوك الدوىل املعتاد، من سوء نيتها وخروجها عىل قواعد  
  . )1(السلوك املعتاد للدول

  :ديقاآلثار املرتتبة عىل التص
من املسلم به أن إمتام إجراءات التصديق بتبـادل وثـائق التصـديق، أو إيـداع العـدد الـالزم مـن وثـائق 
التصديق فيام يتعلق باالتفاقات الدولية الجامعية أو املتعددة األطـراف، يرتتـب عليـه، دخـول االتفاقيـة حيـز 

، واألصل أن االتفاقية أو املعاهدة ال تنفـذ )2(النفاذ، وهنا يكون جميع أطراف االتفاقية قد علمت بذلك االجراء
  .)3(إال إذا وجد نص خالف ذلك -تاريخ متام التصديق  -إال منذ ذلك التاريخ 

ومن الجدير بالذكر ىف هذا الصدد، أن التبادل هو إجراء خاص باملعاهدات الثنائية ويتم عادة ىف عاصمة 
، ويحدث ذلـك ىف جلسـة رسـمية بـني وزيـر يهامذين يتفق علإحدى الدولتني املتعاقدتني ىف الزمان واملكان الل

خارجية الدولة التى يجرى االتفاق ىف عاصمتها واملبعوث الدبلوماىس للدولة األخرى، ويحـرر بـذلك محرضـ أو 
بروتوكول من نسختني يثبت فيه ما تم من تبادل لوثائق التصديق عىل املعاهدة ويوقع عليه كـل مـن ممـثىل 

  .الدولتني
إليداع، فيتبع بالنسبة للمعاهدات الجامعية أى التى تضم أكرث من دولتني ومؤداه أن تودع كل مـن أما ا

الدول املتعاقدة وثيقة التصديق الخاصة بها لدى حكومة دولة معينة يتفـق عليهـا ىف ذات املعاهـدة، وتكـون 
التصـديقات العتبـار املعاهـدة  عادة الدولة التى وقعت املعاهدة ىف إقليمها، حتى إذا تجمع العدد الكاىف مـن

  .  )4(نافذة، حرر بروتوكول وأخطرت به كل من الدول املتعاقدة
وىف خصوص املعاهدات العامة التى تربم ىف نطاق نشاط األمم املتحدة، يحصل إيـداع وثـائق التصـديق 

مبـا تجمـع لديـه مـن  عليها لدى األمانة العامة للمنظمة، حيث يقوم األمني العام مبهمة إخطار الدول األطراف
  .)5(وثائق

                                                            
، والتـى تحـدثت عـن السـلوك العـادى للدولـة 1969من اتفاقية فيينا لعام  46الفقرة الثانية من املادة : راجع ىف هذا الخصوص  =     

  وحسن نيتها
 .267-266صالح الدين عامر، مرجع سبق ذكره ، ص ص . د  )1(
  .550عىل صادق أبوهيف، مرجع سبق ذكره، ص . د  )2(
 .268صالح الدين عامر، مرجع سبق ذكره، ص . د) 3(
  . 550عىل صادق أبوهيف، مرجع سبق ذكره، ص . د) 4(
  .550املرجع السابق، ص ) 5(
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ويالحظ أنه إذا كانت املعاهدات الثنائية تدخل دائرة النفاذ بالنسـبة ألطرافهـا جميعـا ىف تـاريخ واحـد، 
فإن الحال ليس كذلك بشـأن املعاهـدات الجامعيـة، حيـث يحـدث غالبـا أن تبـدأ املعاهـدة ىف انتـاج آثارهـا 

افها، وذلك تبعا لتاريخ قيامهم بإيداع وثائق التصديق أو االنضـامم، القانونية ىف تواريخ مختلفة ىف مواجهة أطر 
والسائد أن تتضمن املعاهدة تحديدا لتاريخ دخولها حيز النفاذ بعد مىض وقت معني عىل تـاريخ إيـداع عـدد 

وقد يشرتط أن يتضمن ذلك العدد دوال معينـة، كـام حـدث ىف ميثـاق . محدد من وثائق التصديق أو االنضامم
إيـداع وثـائق تصـديق أغلبيـة " منه ىف فقرتهـا الثالثـة لبـدء رسيانـه  110م املتحدة، الذى اشرتطت املادة األم

  .   )1(األعضاء الدامئة ىف مجلس األمن ، وأغلبية الدول األخرى املوقعة
مـت وعىل هذا النحو تبدأ املعاهدة ىف النفاذ ىف تلك األحوال منذ ذلك التاريخ ىف مواجهة الدول التى قا

بإيداع وثائق تصديقها، وال ترسى ىف مواجهة كل مـن الـدول األخـرى املوقعـة إال منـذ تـاريخ إيـداعها لوثـائق 
فإذا مل تتضمن املعاهدة . التصديق أو منذ التاريخ املحدد ىف املعاهدة، بعد ذلك اإليداع، لرسيانها ىف مواجهتها

ل فور إيداع وثيقـة التصـديق أو االنضـامم، مـن هنـا تحديدا ىف هذا الصدد، فإن املعاهدة تصبح سارية املفعو 
تـدخل حيـز النفـاذ ىف مواقيـت مختلفـة ىف مواجهـة  –ىف أغلـب الحـاالت  –فاملعاهدات الجامعيـة الشـارعة 

  .   )2(أطرافها
ولعل مسألة املواقيت املختلفة هذه لها أهميتها ىف مجال الحديث عن االتفاقات باعتبارهـا مصـدر مـن 

سية للقانون الدوىل العام، حيث تصبح القواعد القانونية الدولية التى تنطـوى عليهـا اتفاقيـة مـا، املصادر الرئي
لبعض الدول األطراف، دون بعضهم اآلخر، وترسى ىف مواجهة  -ىف تاريخ دخولها دائرة النفاذ ألول مرة  -ملزمة 

ن للقاعدة االتفاقية وصف القواعـد وهذا ما مل تك. باقى الدول األطراف كل حسب تاريخ إيداع وثيقة تصديقه
  .  )3(العرفية الدولية، فترسى ىف مواجهة الجميع ىف وقت واحد

  االنضامم -:ثالثا
عمل إرادى من جانب واحد مبقتضاه تكتسب دولة مـن الغـري وصـف الطـرف ىف " يعرف اإلنضامم بأنه 

  معاهدة دولية مفتوحة موجودة بالفعل، بالتطبيق لنص من

                                                            
  .268صالح الدين عامر، املرجع السابق، ص . د) 1(
 .269-268املرجع السابق، ص ص ) 2(
  .269السابق، ص املرجع ) 3(
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  .  )1("االنضامم وينظمه نصوصها يجيز 
واالنضامم بهذه املثابة، وطبقا لهذا التعريف، هو عمل إرادى من جانـب واحـد، يصـدر عـن دولـة مـن 
الدول الغري بالنسبة للمعاهدة او االتفاقية محل االنضامم أى أنها ليست طرفا أصليا فيها، وذلك تطبيقـا لـنص 

ضامم متى تم صحيحا، أن يفقد الدولة الصادر عنها وصـف من نصوصها يجيز االنضامم وينظمه، ومن شأن االن
الغري ويلبسها ثوب الطرف األصيل لتصبح بذلك طرفا من أطراف املعاهدة يلتزم بااللتزامات الناشئة عنها كافة، 

  .ويتمتع كذلك بكافة ما نصت عليه من حقوق عىل قدم املساواة مع سائر األطراف
كشف لنا أن اإلنضامم ال يرد إال عـىل االتفاقـات الدوليـة املفتوحـة، ومن التعريف سالف البيان ذاته، ين

  .دون املغلقة منها
واملعروف أن املعاهدات أو االتفاقات املفتوحة هى التى تحتوى عىل نصوص تجيز انضامم الـدول الغـري 

عـىل  –يخ الحـق وقت التفاوض من أجل إبرامها أو ىف تـار -إليها وتنظمه أو التى اتفقت الدول األطراف فيها 
أما املعاهدات واالتفاقات املغلقة أو املقفلة فهى تلـك التـى ال تشـتمل عـىل نـص يجيـز . جواز االنضامم إليها

عـىل السـامح للغـري باالنضـامم  -وقت اإلبـرام أو بعـده  -االنضامم ومل يحدث أن اتفقت الدول األطراف فيها 
االتفاقات املفتوحة املوجودة بالفعل سواء أكانت قد دخلت  والجدير بالذكر أن االنضامم يرد عىل جميع. إليها

  . )2(حيز النفاذ بالفعل أم مل تكن قد دخلته وسواء أكانت من املعاهدات الثنائية أم من متعددة األطراف
ومام يذكر ىف هذا الصدد أن القرن التاسـع عرشـ والقـرون السـابقة عليـه مل تكـن تعـرف االنضـامم إىل 

رته املعارصة كعمل إرادى من جانب واحد تعرب مبقتضاه الدولة املنضـمة عـن اتجـاه إرادتهـا املعاهدات ىف صو 
قبـل القـرن  -إىل اكتساب وصف الطرف ىف املعاهدة موضوع االنضـامم، إذ كانـت الصـورة املألوفـة لالنضـامم 

راف ىف املعاهـدة هى صورة إبرام معاهدة جديدة بـني الدولـة الراغبـة ىف االنضـامم والـدول األطـ  -العرشين 
  . )3(األصلية، يتم مبقتضاها االنضامم

ىف إجراء االنضامم بترصيحني  -بداءة  -تطورا مطردا، متثل  -  عقب ذلك - هذا وقد شهد العمل الدوىل 
  متبادلني يخضعان للتصديق، يتضمن أولهام إعالن الرغبة

                                                            
  .205محمد سامى عبدالحميد، مرجع سبق ذكره، ص . د )1(
  .206-205املرجع السابق ، ص ص  )2(
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إىل إجازة االنضامم بعمل إرادى من  –املطاف ىف نهاية  –ىف االنضامم ويتضمن الثاىن قبول هذا العرض لينتهى  
جانب الدولة املنضمة وحدها توجهه إىل الدولة التى ناطت بها املعاهدة املفتوحة موضوع االنضامم وإخطار 

  .  )1(سائر األطراف بصدوره ووصوله إليها
جانب الدولـة كعمل إرادى من  –ىف صورته املعارصة  –وقد اختلف الفقه الدوىل حول تكييف االنضامم 

املنضمة وحدها، فاتجه جانب من الفقه إىل اعتباره قبوال إليجاب يتمثل ىف نص املعاهدة املجيـز لالنضـامم أو 
ىف سبق اتفاق أطرافها األصليني عىل السامح باالنضامم إليها، واتجه جانـب آخـر مـن الفقـه إىل اعتبـاره عمـال 

ويرى الدكتور محمـد سـامى عبدالحميـد أن . إلرادة املنفردةرشطيا من قبيل الترصفات القانونية الصادرة عن ا
التكييف األول هو األقـرب للصـواب بـالنظر لتوافقـه مـع الطبيعـة االتفاقيـة للـروابط القانونيـة الناشـئة عـن 

  .  )2(املعاهدات
ها ومن املتفق عليه ىف هذا الخصوص، أن االنضامم ينبغى أن يتم وفقا لألوضاع واإلجراءات املنصوص علي

أمـا إذا جـاءت . ىف املعاهدة املفتوحة، متى اشتملت عىل مادة أو عدة مواد تنظم أوضاع االنضـامم وإجراءاتـه
املعاهدة املفتوحة خلوا من مثل هذا التنظيم، فاألصل أنه ال يوجد شكل معني للتعبري عن إرادة االنضامم متى 

ويجب . بتمثيل الدولة ىف عالقاتها الدولية -الدوىل  وفقا ألحكام القانون -صدر التعبري عنها من أحد املختصني 
إعالن االنضامم إىل الدول األطراف ىف املعاهدة محـل االنضـامم، أو إيـداع وثيقتـه ىف الجهـة التـى ناطـت بهـا 
املعاهدة املفتوحة املعنية القيام بهذه املهمة واملعتاد أنها إحدى الدول األطراف فيها أو األمانة العامة إلحـدى 

، كام هو الحال بالنسبة لالتفاقات التـى تـربم ىف ظـل األمـم املتحـدة، حيـث تـودع وثـائق )3(ملنظامت الدوليةا
االنضامم لدى أمينها العام، الذى يتوىل بدورة مسألة إخطار الدول األطراف األصـلية بوثـائق االنضـامم الـواردة 

تطبيقـا آلليـات إبـرام املعاهـدات، أن االتفاقـات ومن املتعارف عليه ىف إطـار العمـل الـدوىل، و . إليه أوال بأول
الدولية املفتوحة، تفتح للتوقيع من جانب الدول األعضاء ىف خالل فرتة من الزمن ثم تفتح بعد ذلك لإلنضـامم 

  .   إليها من جانب الغري ىف خالل فرتة أخرى

                                                            
  .207املرجع السابق، ص  )1(
  .208-207املرجع السابق، ص ص  )2(
  .208املرجع السابق، ص  )3(
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  املبحث الثاىن

  التعريف باتفاقات حقوق اإلنسان الجامعية 
وقبل أن نتجه نحو الحديث عن اتفاقات حقوق اإلنسان الجامعية، وتعريفها وبيـان مـا بادىء ذى بدء، 

 -إذا كانت قواعد حقوق اإلنسان الواردة بها آمره للقانون الدوىل أم أنها التـزام تعاقـدى، يجـب أن نسـتعرض 
، ثـم التطـرق إىل أهـم وأثر ثورة التكنولوجيـا عليهـا )1(مراحل تصاعد االهتامم الدوىل بحقوق اإلنسان -بايجاز 

  : الطروح الخاصة بتعريف حقوق اإلنسان، وذلك عىل النحو التاىل
  تصاعد االهتامم الدوىل بحقوق اإلنسان وأثر ثورة التكنولوجيا -:أوال

تضافرت جهود كافة األمم والشعوب إليجاد مرجعية فكرية وثقافية لحقوق اإلنسان، من منطلق ارتباط 
ومن هنا شغلت قضية حقوق اإلنسان حيزا كبريا عرب التاريخ لـدى مختلـف النظريـات حقوق اإلنسان برتاثها، 

ولقـد تـداخلت عوامـل . الـدوىلالفلسفية والسياسية، وتعاليم األديان، وباتت الزاوية األكرث وضـوحا ىف القـانون 
الفرد بالسـلطة مبختلـف كثرية منذ القدم يف عملية تطوير الحقوق والحريات تلك التى تدور ىف حلقة قوامها عالقة 

  .أشكالها
ويرجع بعض املهتمني بحقوق اإلنسان الفضل لحضـارات قدميـة كالفرعونيـة وحضـارة مـا بـني النهـرين 

ىف تنامى االهتامم بحقوق اإلنسـان، حيـث ارتبطـت تلـك الحقـوق بـرتاث هـذه ) اليونان والرومان(والهيلينية 
سلطة الدينية عىل حساب حقوق األفراد، وكانت تقسم الحضارات وإن كانت هذه الحضارات تعىل من شأن ال

  .)2(األفراد لطبقات اجتامعية
ويرى البعض أن الديانات الساموية كان لها اسهامها البارز ىف تشكيل الجذور الروحية لحقوق اإلنسـان، 

ن اإلنسـان كام قدم الفالسفة واملفكرين الكثري من األفكـار الفلسـفية التـى كـان لهـا دور واضـح ىف إعـالء شـأ 
  .واالرتقاء به

وإضافة لألفكار واالجتهادات التـى وردت ىف الحضـارات القدميـة وتعـاليم األديـان السـاموية ونظريـات 
الفالسفة واملفكرين، فقد تبلورت قصة الكفاح اإلنساىن من أجل حقوق اإلنسان األساسية ىف إعالنـات الحقـوق 

  التى أقرت ألول مرة ىف تاريخ اإلنسانية،

                                                            
(1) Donnelly, J., Universal Human Rights in Theory and Practice, Cornel University Press, Ithaca 

and London, 1989. 

(2) http//www.gohode.net/node/40. 
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قا أساسية لإلنسان بوصفه إنسانا بغض الطرف عن جنسية دولته أو الرابطـة الوطنيـة التـى تحكمـة مـن حقو  
منطلق كونها حقوق مولودة معه وال يجوز ألى سلطة أن تحرمه منها، فهذه الحقوق وكفالتها هى هـدف كـل 

النـات، مرجعيـات وقـد اعتـربت تلـك اإلع. )1(مجتمع سياىس وغاية كل سلطة سياسية تحكم ىف مجتمع مـنظم
وكانت إنجلـرتا هـى البيئـة . قانونية لحقوق اإلنسان سبقت ىف وجودها مرحلة اإلعالن العاملى لحقوق اإلنسان

األوىل التى شهدت مولد تلك اإلعالنات، ثم فرنسا فالواليات املتحدة األمريكية، وميكننا إيـراد تلـك املرجعيـات 
  : فيام يىل

، وهى التـى أصـدرها امللـك جـون ابـن امللـك هـرني الثـاين ملـك )1215 - املجنا كارتا( الرشعة العظمى  -
، وقد عرفت بالعهد األعظم وهذا العهد هـو )2(إنجلرتا، بعد معارك طويلة مع طبقات املجتمع اإلنجليزى
مادة تـنظم أشـكال مختلفـة مـن العالقـات  63رمز سيادة الدستور عىل امللك، وتحتوى املجنا كارتا عىل 

  .متنوعة من الحقوق وتكفل فئات
ىف إنجلرتا وهى عريضـة رفعهـا الربملـان  1628، وصدرت عام » Petition of Rights «عريضة الحقوق  -

للملك شارل األول يـذكره فيهـا بحقـوق وحريـات الشـعب اإلنجليـزى، وأكـدت هـذه الوثيقـة مبـدأين 
سفى بدون محاكمة وعـدم أساسيني هام احرتام الحرية الشخصية وحفظها عن طريق منع التوقيف التع

  .)3(فرض رضائب جديدة بدون موافقة الربملان
 »إليـك جسـدك«ىف انجلـرتا وتعنـى   1679، الصادرة عام » habeas corpus «مذكرة اإليباس كوربس   -

  .)4(وتهدف حامية الحرية الشخصية من تعسف اإلدارة
عىل جملـة مـن الحقـوق منهـا، أنـه  ، وقد صدرت ىف إنجلرتا، وأكدت» Bill of Right «رشعة الحقوق   -

ليس للملك سلطة إيقاف القوانني أو اإلعفاء مـن تطبيقهـا، ولـيس لـه فـرض رضائـب مـن غـري موافقـة 
الربملان، حـق الرعايـا يف تقـديم العـرائض وااللتامسـات للملـك دون أن يرتـب عـىل ذلـك نتـائج معينـة 

  وكفالة حصانة النائب وعدمكالسجن أو املالحقة، انتخاب أعضاء الربملان بطريقة حرة 

                                                            
-7، ص ص 1993وجدى ثابت غربيال، دستورية حقوق اإلنسان، مركز الدراسات واملعلومات القانونية لحقوق اإلنسـان، القـاهرة . د) 1(

8 .  
  .8املرجع السابق، ص ) 2(
  .السابق، نفس الصفحة املرجع) 3(

(4) http//www.gohode.net/node/40 
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  .)1(مالحقته عن كل ما يقوله ويكتبه أثناء الجلسات وأمام أى هيئة خارج إطار الربملان نفسه        
، وهو الذى جاء كنتيجة الستقالل والية فريجينيا عـن العـرش الربيطـاىن 1776 إعالن فريجينيا الصادر عام  -

ملتحدة األمريكية، ومن املسـائل التـى عالجهـا اإلعـالن، الحريـة وكان له أهمية بالغة ىف تاريخ الواليات ا
الدينيــة والحريــات الشخصــية والسياســية، الحــق ىف املســاواة وعــدم التمييــز بــني املــواطنني، وحريــة 

  .االنتخابات، والحق ىف حرية الرأى والتعبري وإلغاء العقوبات الجسيمة
ـة عـن  ب اسـتقالل، وقد جـاء عقـ1776إعالن االستقالل الصادر عام   -  املسـتعمرات األمريكيـة الـثالث عرش

، حقوقا باملعنى الدقيق عىل نحـو )2(بريطانيا، وتضمن هذا اإلعالن ألول مرة ىف التجربة األنجلوسكسونية
، حيـث أكـد عـىل مجموعـة الحقـوق )3(يسمح باعتباره أول إعالن حقوق باملعنى الفنى الدقيق للكلمـة

   .الطبيعية واألساسية لإلنسان
، وهى عبارة عن عرشة تعديالت أدخلت عىل الدستور األمـريىك لعـام 1791رشعة الحقوق الصادرة عام   -

وأهم هذه التعديالت، الحرية الدينية، حرية الرأى قوال وكتابة، وحريـة الصـحافة، حرمـة الحيـاة  1791
  .)4(الشخصية، وضامنات املحاكمة العادلة، وإلغاء العقوبات القاسية

ىف فرنسا ويتضمن أربعة مبـادئ أساسـية، هـى  يولـد  1789قوق اإلنسان واملواطن الصادر عام إعالن ح  -
الناس ويظلون أحرارا متساويني يف الحقوق، حرية الرأي والتعبري، حق املواطنني ىف إدارة بالدهم، التوازن 

  .)5(بني حقوق األفراد من جهة واملصلحة العامة من جهة أخرى
لنا أن قضية حقوق اإلنسان عىل مدى عقود طويلة ظلـت شـأنا داخليـا ومسـألة  ىف ضوء ما سبق، يبدو

أن يهتم بها أو حتى يقرتب منها، إال أنـه مـع بدايـة  -آنذاك  -لصيقة بالدول، ومن ثم فال يجوز للقانون الدوىل
  ىف" عصبة األمم"عرص التنظيم الدوىل بقيام 

                                                            
(1) Ibid 

  .25-21، ص ص1982فتحى عبدالنبى الوحيدى، ضامنات نفاذ القواعد الدستورية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة . د) 2(
  .9وجدى ثابت غربيال، مرجع سبق ذكره، ص . د) 3(

(4) http//www.gohode.net/node/40 
  .139-133، ص ص 1990وجدى ثابت غربيال، حامية الحرية ىف مواجهة الترشيع، دار النهضة العربية، القاهرة . د: للمزيد، أنظر) 5(



  العاملية يف مجال حقوق اإلنسان االلتزامات

39 

  

اإلنسان نقلة نوعية حني اتجه االهتامم نحو توفري الحامية  أعقاب الحرب العاملية األوىل، شهدت قضية حقوق 
ومع ذلك فقد ظـل االهـتامم بقضـية حقـوق اإلنسـان يف . لها من خالل آليات معينة أهمها االتفاقات الدولية

م أنـه الـلــهإطار عصبة األمم جزئيا ومحدود النطاق والفاعلية، إذ مل تحظى حقوق اإلنسان باالهتامم املأمول، 
مت بعض االتفاقات الدولية ىف إطار منظمة العمل الدولية واالتفاقات الدولية التى تحظر الرق، وغريها من أبر 

  .»جنيف -الهاى «الحرب االتفاقات التى نظمت قوانني وأعراف 
يناير  6وىف سياق تصاعد االهتامم الدوىل بحقوق اإلنسان، وجه فرانكلني روزفلت الرئيس األمريىك ىف 

الحامية  - العبادة  - القول " لة شهرية إىل مؤمتر االتحاد ضمنها إشارة إىل الحريات اإلنسانية األربع ، رسا1941
أغسطس  14، كام وقع مع رئيس الوزراء الربيطاين ونسنت ترششل  ىف "العيش مبأمن من الخوف -من العوز 

  .الحاجةمن ذات العام ميثاقا، أكدا فيه عىل رضورة حامية جميع الناس من الخوف و 
الدفاع عن «دولة إعالن األمم املتحدة وسجلوا فيه  26، فقد وقع ممثلو 1942أما ىف األول من يناير عام 

  . »الحياة والحرية واالستقالل والحرية الدينية وضامن حقوق اإلنسان والعدالة البرشية يف بالدهم وسائر البالد
ن ويالت الحرب التى خلفت ورائها ماليني الضحايا وعقب الحرب العاملية الثانية وما شاهدته البرشية م

بني قتىل ومصابني وجرحى والجئني وأرسى برزت الحاجة قوية لصياغة حقوق اإلنسان عىل أساس قانوىن ورفـع 
، حيـث طـرح خاللـه 1944مكانتها القانونية ىف العالقات الدولية، وهذا ما  تناوله مؤمتر دومبارتون أكس عـام 

ء هيئة دولية عامة متخصصـة ىف حـل املشـاكل االقتصـادية واالجتامعيـة الدوليـة إضـافة إىل اقرتاح بشأن إنشا
  .)1(العمل عيل احرتام حقوق اإلنسان

، حتـى انطلـق ميثـاق )2(واستمرت الجهود الدولية بشأن حقوق اإلنسان ىف حالة من التصـاعد والتنـامى
د بحقوق اإلنسـان إىل آفـاق رحبـه مـن الحاميـة من سان فرانسيسكو، ليصع 1945يونيو  26األمم املتحدة يف 

ـاحة ووضـوح  ونرش الوعى بها بني شعوب العامل كافة، إذ يعد امليثاق أول وثيقـة ىف تـاريخ البرشـية تشـري برص
  كاملني إيل مسئولية املجتمع الدوىل ككل عن مسألة إقرار وحامية حقوق اإلنسان ووضع نظام دوىل عام 

                                                            
(1) http//www.gohode.net/node/40 

رنة ىف النظرية والتطبيق، دراسة مقا: أحمد الرشيدى، حقوق اإلنسان. د: للمزيد حول االهتامم الدوىل املتزايد بحقوق اإلنسان، أنظر) 2(
 .18-15، ص ص 2005مكتبة الرشوق الدولية، الطبعة الثانية، القاهرة 
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لحقوق والعمـل عـىل ابتكـار آليـات مختلفـة لحاميتهـا ودعمهـا، فقـد جـاء ىف وشامل لتحديد مضمون هذه ا
إنقاذ األجيال املقبلة من ويالت الحـرب التـى ىف خـالل جيـل «ديباجته أن أعضاء املنظمة الدولية مسئولة عن 

تحـدة كام أكد امليثاق عىل إميان شعوب األمـم امل »واحد جلبت عىل اإلنسانية مرتني أحزانا يعجز عنها الوصف
بالحقوق األساسية لإلنسان وبكرامة الفرد وقدره ومبا للرجـال والنسـاء واألمـم كبريهـا وصـغريها مـن حقـوق "

األحوال التي ميكن يف ظلها تحقيق العدالة واحرتام االلتزامات الناشـئة عـن املعاهـدات « وعيل بيان" متساوية
مسـتوي الحيـاة يف «ورفـع  »قي االجتامعي قـدمابالر «  وذلك بغرض الدفع »وغريها من مصادر القانون الدويل

  . )1(»جو من الحرية أفسح
و ىف سبيل إعطاء مسألة حقوق اإلنسان املزيد من األهمية ىف امليثاق وباعتبارها أحد مقاصد الهيئة 

تعزيز واحرتام حقوق اإلنسان والحريات األساسية «الدولية فقد نصت الفقرة الثانية من املادة األوىل عيل 
لناس جميعا والتشجيع عيل ذلك إطالقا بال متييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين وال تفريق بني النساء ل

  . )2(»والرجال
وقد خطت األمم املتحدة خطوات متسارعة وحثيثة ىف سبيل إقرار حقـوق اإلنسـان وحرياتـه األساسـية، 

ختصة بحامية حقوق اإلنسان وكفالتها، وقد حيث عكفت عىل اإلرشاف عىل إبرام عدد من االتفاقات الدولية امل
م، ثم أعقب صدور هـذا 1948بدأت جهودها بإصدارها اإلعالن العاملى لحقوق اإلنسان ىف العارش من ديسمرب 

اإلعالن الكثري من االتفاقات املعنية بحقوق اإلنسان منها، االتفاقية الدولية للقضاء عىل جميع أشـكال التمييـز 
، العهـدين الـدوليني الخاصـني بـالحقوق االقتصـادية واالجتامعيـة والثقافيـة والحقـوق 1965العنرصى ىف عام 

، واتفاقيـة 1979، اتفاقية القضاء عىل كافة أشكال التمييـز ضـد املـرأة ىف عـام 1966املدنية والسياسية ىف عام 
، اتفاقية 1984هينة ىف عام مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو امل

، )3(1990واالتفاقية الدولية لحامية حقوق العامل املهاجرين وأفراد أرسهم ىف عام  1989حقوق الطفل ىف عام 
وهذه االتفاقات جميعا تصبح نافذة ىف مواجهة الدول مبجرد تصديقها عليها أو انضاممها إليها مبارشة، أو بعـد 

  بلوغ االتفاقية

                                                            
  .، الديباجة1945ميثاق األمم املتحدة، نيويورك، : راجع) 1(
  . املرجع السابق، املادة األوىل، الفقرة الثانية) 2(
عة، منظومة حقوق اإلنسان ىف مائة عام، جـزءان، مكتبـة األرسة، عمرو جم: ملزيد من التفاصيل حول اتفاقات حقوق اإلنسان، أنظر) 3(

 .1993، حقوق اإلنسان، مجموعة صكوك دولية، املجلد األول، األمم املتحدة، نيويورك 2004القاهرة، 
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بفرتة معينة بالنسبة لالتفاقـات التـى تشـرتط عـددا معينـا مـن صـكوك التصـديق أو االنضـامم نصاب النفاذ  
لنفاذها، وتكون نصوص االتفاقية الدولية بعد ذلك قانونا من قوانني الدول األطـراف املصـدقة أو املنضـمة بـل 

  .إنها تسمو عىل القوانني العادية املعمول بها ىف هذه الدول
القول بأن حقوق اإلنسان باتت جـزءا مـن القـانون الـدوىل العـام، تلتـزم الـدول  وعىل هذا النحو، ميكن

باحرتامه وتطبيقه، فلم تعد االنتهاكات الجسيمة التى تحـدث لحقـوق اإلنسـان ىف أى مكـان مـن العـامل، مـن 
عايري الشئون الداخلية للدولة بل أصبحت تدخل ىف اهتامم املجتمع الدوىل ككل، وتتطلب تدخله، وإن كانت م

  . )1(هذا التدخل ما زالت تثري الكثري من الجدل
وقد اتسعت دائرة حقوق اإلنسان لتشمل قضايا ال ميكن معالجتها ىف نطاق إقليمي محدود، وإمنا يكون 
ذلك عىل مستوى الكوكب، مثـل الحـق ىف السـالم الـذى أصـبح يحتـاج إىل ترتيبـات أوسـع نطاقـا مـن الـدول 

  . )2(املتنازعة
فيه أن ثورة التكنولوجيا كان لها أثر واضح ىف زيـادة الـوعى بحقـوق اإلنسـان، فقـد أصـبح  ومام ال شك

متاحا لجميع الشعوب، االطالع عىل أشكال التقـدم الحاصـل ىف مجـال حقـوق اإلنسـان ىف أى مكـان ىف العـامل 
، وشبكة املعلومـات واالستفادة من التجارب الحقوقية الناجحة من خالل القنوات الفضائية وما تبثه من برامج

الدولية وما تقدمه من موضوعات تتعلق بحامية حقوق اإلنسان ونرش الوعى بها هذا من جانب ، ومن جانب 
آخر فإن هذه الثورة التكنولوجية تساعد عىل كشف وفضح االنتهاكات التى تنال من حقوق اإلنسان ىف أنحـاء 

ق اإلنسـان للتـدخل والحـد مـن تلـك االنتهاكـات، حيـث العامل مبا يسمح للجهات الدولية املعنية بحامية حقو 
  .يكون ذلك مبثابة ردع ألى دولة ميكن أن تنال من حقوق مواطنيها

ومن املعلوم أن هناك الكثري من املواقع االلكرتونية التى تحفل بها شبكة املعلومات الدوليـة، تخصصـت 
املعنية بحقوق اإلنسان ىف كافة دول العامل أو جميعا ىف قضايا حقوق اإلنسان سواء من خالل تقديم الدراسات 

نرش برامج التوعية املختلفة بحقوق اإلنسان وحرياته، فاإلنسـان العـادى قبـل املتخصـص، بـات ملـام بقضـايا 
  حقوق

                                                            
  :، عىل الربط االلكرتوىن2000مارس  24رؤية عربية، برلني .. محمد فائق، حقوق اإلنسان ىف عرص العوملة) 1(

http://www.ibn-rushd.org/arabic/M_Fayek-arab.htm 
  .املرجع السابق) 2(
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اإلنسان والبؤر امللتهبة حقوقيا ىف أنحاء العامل، األمر الذى يعكس مدى التأثري اإليجاىب لثورة التكنولوجيـا عـىل  
  .)1(دة الوعى بحقوق اإلنسانزيا

وتأسيسا عىل ما تقدم، بدأ اصطالح حقوق اإلنسان، يحمل طبيعة عاملية ومهام أطلقنا مـن أسـامء عـىل 
، فإنها جميعا تعد انعكاسـا )2()إلخ..ميثاق –عهد  -اتفاقية –معاهدة (مواثيق حقوق اإلنسان الدولية الجامعية

نسان، كام أن هذه الطبيعة العاملية لحقوق اإلنسان بدأت ىف التزايد لتصاعد وتنامى االهتامم الدوىل بحقوق اإل 
  . واالتساع عىل إثر ثورة التكنولوجيا التى سوقت ملفاهيم وقضايا حقوق اإلنسان عىل مستوى الكوكب

 تعريف حقوق اإلنسان -:ثانيا
ف حقـوق اإلنسـان ظهر عدد من الطروح التى تأىت ىف إطار اجتهادات الباحثني واملتخصصني حول تعريـ

فـرع خـاص مـن فـروع العلـوم «رينيـه كاسـان يعرفهـا بأنهـا  -مـثال  -وما يتصل بها من حريات أساسية، فهذا
االجتامعية، يختص بدراسة العالقات بني الناس استنادا إىل كرامة االنسان، بتحديد الحقوق والرخص الرضـورية 

  .)3(»الزدهار كل كائن إنساىن
مجموعة «الرشيدى إىل تعريف حقوق اإلنسان والحريات األساسية بأنها وقد ذهب الدكتور أحمد 

ىف  - االحتياجات أو املطالب التى يلزم توافرها بالنسبة إىل عموم األشخاص، وىف أى مجتمع، دون متييز بينهم 
اعتبار  سواء العتبارت الجنس أو النوع أو اللون أو العقيدة السياسية أو األصل الوطنى أو ألى - هذا الخصوص

  .)4(»آخر
  علم«ويطالعنا كارل فازاك بتعريف آخر لحقوق اإلنسان، حيث يعرفها بأنها 

                                                            
آليات .. اإلنرتنت وحقوق اإلنسان: " الشبكة العربية ملعلومات حقوق اإلنسان، ورشة عمل بعنون: للمزيد حول هذا املوضوع، راجع) 1(

 .2008فرباير، القاهرة  21، 20الدعم املتبادل، يوما األربعاء والخميس املوافقان 
املعايري الدولية ) محرر(إيرينيو نامبوكا، املواثيق واملعاهدات واالعالنات الدولية املتعلقة بحقوق اإلنسان، ىف محسن عوض) 2(

وضامنات حامية حقوق اإلنسان ىف الدستور والترشيعات املرصية، وزارة الخارجية املرصية وبرنامج األمم املتحدة اإلمناىئ، 
  . 19، ص 2006-2005جال حقوق اإلنسان، الطبعة الخامسة، القاهرة مرشوع دعم القدرات ىف م

عزت . د: ، أنظر كذلك318 -317، ص 1979نعامن جمعة، دروس ىف املدخل للعلوم القانونية ، دار النهضة العربية ، القاهرة . د )3(
 .4، ص 1985ة العربية، القاهرة سعد السيد الربعى، حامية حقوق اإلنسان ىف ظل التنظيم الدوىل اإلقليمى ، دار النهض

  .35احمد الرشيدى، مرجع سبق ذكره، ص . د )4(
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يتعلق بالشخص، والسيام اإلنسان العامل، الذى يعيش ىف ظل دولة، ويجـب أن يسـتفيد مـن حاميـة القـانون  
ملنظامت الدولية، كـام عند اتهامه بجرمية، أو عندما يكون ضحية لإلنتهاك، عن طريق تدخل القاىض الوطنى وا

  .)1(»ينبغى أن تكون حقوقه والسيام الحق ىف املساواة، متناسقة مع مقتضيات النظام العام
ومييل باحث ثالث إىل القول بأن مصطلح حقوق اإلنسان إمنا يتسع ليشمل جميع املفاهيم التـى كانـت 

د النصـف القرن التاسـع عرشـ وعـىل امتـدا تدل عليها املصطلحات التى تداولتها الدساتري والقوانني الوطنية ىف
، مثل مصطلح الحريات الخاصة الذى يشمل الحريات املدنية كحرية التملـك وحريـة الثاين من القرن العرشين

التعاقد وحرية العمل وغريها، ومصطلح الحريـات العامـة الـذى يشـمل الحريـات السياسـية كحريـة التجمـع 
  . )2(وحرية الصحافة

  باتفاقات حقوق اإلنسان الدولية الجامعيةالتعريف  -:ثالثا
تعترب اتفاقات حقوق اإلنسان عىل وجه العموم من االتفاقات الدولية الجامعية، حيث أنهـا تنعقـد بـني 
أكرث من دولتني، وتختص مبعالجة قضايا دولية عامة ىف مجال حقـوق اإلنسـان، األمـر الـذى يسـتلزم أن تكـون 

تفاقات املفتوحة التى تسمح لدول أخرى من الغري باالنضامم إليها، كـام أن اتفاقات حقوق اإلنسان من نوع اال 
هذه االتفاقات ال تنتج آثارها القانونية ىف مواجهة أطرافها ىف تاريخ واحد، فالغالب أنها ترتب آثارها ىف تواريخ 

حـرص الـدول املتعاقـدة وىف أغلب األحوال ت. مختلفة تبعا لتوقيتات إيداع الدول لوثائق تصديقها أو انضاممها
عىل تضمني املعاهدة أو االتفاقية، تحديدا لتاريخ نفاذها بعد مىض وقت معـني عـىل إيـداع عـدد محـدد مـن 

  . )3(وثائق التصديق أو االنضامم
وحقيقة األمر، ميكننا القول بأنه مل يرد تعريف محدد ملا يعرف باتفاقات حقوق اإلنسان الجامعية، ذلـك 

لية عىل وجه العموم عندما تـربم بـني أطرافهـا، فلـم يكـن لـدى هـؤالء تفكـري ىف تقسـيم أو أن االتفاقات الدو 
تصنيف االتفاقات املربمة فيام بينهم وفق معايري معينـة، فقـد كـان الحاصـل أن طبيعـة املجتمـع الـدوىل ومـا 

اء املجتمع الدوىل، إلخ، تدفع أعض... يعانيه من أزمات ومشاكل متنوعة سياسية وإقتصادية واجتامعية وثقافية
دوال ومنظامت، إىل التعاقد فيام بينها بغية االتفـاق عـىل املسـائل والقضـايا املهمـة املثـارة ىف إطـار العالقـات 

  .الدولية

                                                            
 .5عزت سعد السيد الربعى،  مرجع سبق ذكره ص .د )1(
 .34أحمد الرشيدى، مرجع سبق ذكره ص . د )2(
  .268صالح الدين عامر، مرجع سبق ذكره، ص . د) 3(
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ولقد كان من بني املسائل املثارة ىف هذا الخصوص، قضـايا حقـوق اإلنسـان واالنتهاكـات الواسـعة التـى 
كافة، فكـان قـدرا محتومـا عـىل أعضـاء املنظومـة الدوليـة أن يتفقـوا عـىل  يتعرض لها اإلنسان ىف أنحاء العامل

أى  -تخليص اإلنسان من مظاهر الذل واالستعباد التى طاملا عاىن منها سـنني طويلـة حتـى ظهـر هـذا االتفـاق
 ىف شكل اتفاقات دولية تنظم مسائل حقوق اإلنسان، وتضع القواعد الواجب اتباعها من الـدول -اتفاق الدول 
ولعل ما يعكس أهمية هذا النـوع مـن االتفاقـات أنهـا أبرمـت ىف جانبهـا األكـرب، تحـت مظلـة . األطراف فيها

املنظمة الدولية املنوط بها تحقيق األمن والسلم الدوليني سواء عصبة األمم أو األمم املتحدة التى جاءت وريثا 
  .لها

كانـت قـد متـت برعايـة وإرشاف املنظمـة  غاية ما نقصده أن االتفاقـات الدوليـة لحقـوق االنسـان وإن
، إال أنها ىف نهاية األمر اتفاقات دولية تخضع لكل اإلجـراءت املوضـوعية )عصبة األمم أو األمم املتحدة(الدولية

بهـذه املثابـة جـزء ال يتجـزأ مـن  -أى اتفاقات حقوق االنسان  -والشكلية املتعارف عليها ىف هذا الشأن، فهى 
عىل وجه العموم ومبثابة الركيزة األوىل ملا يعرف بالقانون الدوىل لحقوق اإلنسان عـىل وجـه االتفاقات الدولية 

الخصوص، بل إنها تعترب املصدر الرئيىس لهذا القانون إذ مل يبدأ تقنني قواعد القانون الـدوىل لحقـوق اإلنسـان، 
رمـت العديـد مـن االتفاقـات عىل شكل اتفاقات ومواثيق دولية، إال قرابة منتصف القـرن العرشـين، حيـث أب

وإعالن حقـوق  1948الدولية لحقوق اإلنسان منها ما هو ذو طابع أدىب كاإلعالن العاملى لحقوق اإلنسان لعام 
  .1965ومنها ما هو ذى طابع إلزامى كاتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التمييز العنرصى لعام  1959الطفل لعام 

مجموعـة املعاهـدات أو «فاقـات الدوليـة لحقـوق اإلنسـان بأنهـا وعىل هذا النحـو ميكننـا تعريـف االت
االتفاقات الدولية واإلعالنات واملواثيق التى اتفقت أطرافها عىل إبرامها وفق قواعـد إبـرام االتفاقـات الدوليـة 

د املقررة طبقا للقانون الدوىل العام، كل بشأن قضية معينة أو أكرث من قضايا حقوق اإلنسان بغية وضـع قواعـ
  .)1(»لحقوق اإلنسان وحرياته - املبتغاة –عامة ملزمة للدول األطراف فيها وصوال إىل الحامية القانونية 

  وقد مثلت اتفاقات حقوق اإلنسان بهذه املثابة حجر األساس الذى نهض عليه

                                                            
النسان باعتبارها املصدر الرئيىس لقواعد القانون الدوىل لحقوق اإلنسان من قام الباحث بتوفيق هذا التعريف التفاقات حقوق ا) 1(

وإن كان خطأ فيه، فمن .. خالل قراءات متعددة حول املوضوع استطاع عىل أثرها الوصول إىل هذا التعريف بهذا الرتكيب
  . لتمكن القانوىنالباحث وليس من االساتذة األجالء الذين تحدثوا ىف املوضوع بقدر عال من الرصانة وا
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 -نـه ونشـأته القانون الدوىل لحقوق اإلنسان بصورته املعروف بها اآلن، ذلك أن هـذا القـانون يعتمـد ىف تكوي 
عـىل القواعـد واملبـادىء املنصـوص عليهـا ىف تلـك االتفاقـات الدوليـة وغريهـا مـن اإلعالنـات  -بشكل أساىس 

واملواثيق الدولية وإن كـان العـرف واملبـادئ العامـة للقـانون، والفقـه والقضـائني الـدوىل والـوطنى وقـرارات 
  . أهميتها ىف تكوين القانون الدوىل لحقوق اإلنسان، تعد مبثابة مصادر لها )1(املنظامت واملؤمترات الدولية

مجموعة القواعد القانونية «ويعرف الدكتور محمد نور فرحات القانون الدوىل لحقوق اإلنسان عىل أنه 
واملبادىء املنصوص عليها ىف عدد من اإلعالنـات واملعاهـدات الدوليـة والتـى تـؤمن حقـوق وحريـات األفـراد 

  . )2(»لة أساساوالشعوب ىف مواجهة الدو 
مجموعة القواعد القانونية املتصفة بالعموميـة والتجريـد التـى ارتضـتها  «ىف حني عرفه البعض بأنه   

الجامعة الدولية وأصـدرتها ىف صـورة معاهـدات وبروتوكـوالت دوليـة ملزمـة بقصـد حاميـة حقـوق اإلنسـان 
أو تقصـريها ومتثـل الحـد األدىن مـن  املحكوم بوصفه إنسانا وعضوا يف املجتمع مـن عـدوان سـلطاته الحاكمـة

الحامية التى ال يجوز للدول األعضاء فيها النزول عنه مطلقا أو التحلل من بعضها ىف غـري االسـتثناءات املقـررة 
  .)3(»فيها

ذلـك القـانون الـذى يتكـون مـن مجموعـة «وهذا سن الرج يعرف القانون الدوىل لحقوق اإلنسان بأنه 
  . )4(»ة املكتوبة أو العرفية، التي تؤكد احرتام اإلنسان الفرد وازدهارهالقواعد القانونية الدولي

وهكذا نجد أن هذا القانون يهدف إىل حامية حقوق وحريات األفـراد يف مواجهـة الـدول التـى ينتمـون 
  . إليها، أى أنه يحدد حقوق الفرد ىف مواجهة الدولة التى ينتمى إليها

                                                            
(1) http://gohod.net/node/39 

مفيد شهاب . جوانب الوحدة والتميز، ىف د: محمد نور فرحات، تاريخ القانون الدوىل اإلنساىن والقانون الدوىل لحقوق اإلنسان. د) 2(
 .85-84، ص ص 2000ر املستقبل العرىب، الطبعة األوىل، القاهرة ، دراسات ىف القانون الدوىل اإلنساىن، دا)تقديم(

دراسة مقارنة يف ضوء أحكام الرشيعة اإلسالمية واملبادئ الدستورية : خريى أحمد الكباش، الحامية الجنائية لحقوق اإلنسان. انظر د) 3(
 .229، ص  2002واملواثيق الدولية، دار الجامعيني، القاهرة ، 

 .67، ص 1999جعفر عبد السالم عىل، القانون الدوىل لحقوق اإلنسان، دار الكتاب املرصى، الطبعة األوىل، القاهرة . د: نقال عن ) 4(
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لتطبيق من حيـث املبـدأ يف جميـع األوقـات أى ىف وقـت السـلم واثنـاء كام أن قانون حقوق اإلنسان واجب ا
، وتوجد قواعده ىف عدد من مة للحكومات يف عالقتها باألفرادالنزاعات املسلحة عىل السواء، إذ يرىس قواعد ملز 

ق االتفاقات الدولية التى تغطى حيزا واسعا من القضايا مثل الحقـوق املدنيـة والسياسـية أو تركـز عـىل حقـو 
بعينها عىل سبيل املثال كحظر التعذيب أو تركز عـىل فئـات معينـة مـن املسـتفيدين كاألطفـال والنسـاء، كـام  

  .)1(ذا القانونن القواعد العرفية يقوم عليها هتوجد إىل جانب هذه املعاهدات مجموعة مهمة م
يختلـف عـن  -ه آنفا عنـه طبقا ملا سقنا -ومن األهمية مبكان القول بأن القانون الدوىل لحقوق اإلنسان 

القانون الدوىل اإلنساىن، فإذا كان القانونان يلتقيا مع بعضهام حول الهدف املتمثل يف حامية االنسان، والشعور 
باملسئولية تجاهه إال أنهام يختلفان من زوايا جوهرية، فالقانون الدوىل اإلنساىن، ال يطبـق إال وقـت النزاعـات 

ولية، حيث يظل ىف حالة سكون يف وقت السلم، ومبجرد حصول نزاع مسـلح، يطفـو املسلحة الدولية أو غري الد
يعنـى بحاميـة  –إذن  -عىل السطح ليكون لقواعده الصدارة ىف التطبيق عىل النزاعات وإحكام مسـاراتها فهـو 

ى دولـة ىف وىف عبارة موجزة، القانون الدوىل اإلنساين، هو عالقة مـواطن. حقوق اإلنسان ىف ظرف النزاع املسلح
أو أنه القانون املنطبق حال وجود  )2(حالة نزاع مسلح مع القوات املسلحة للدولة األخرى الطرف ىف هذا النزاع

  . نزاع مسلح بني ميليشيات داخلية والقوات النظامية بالدولة بقصد حامية املدنيني
إلنسان سواء ىف وقت السـلم أما القانون الدوىل لحقوق اإلنسان فهو قانون شامل، يعنى بحامية حقوق ا

، وإن كان دوره الرئيىس حامية حقوق اإلنسـان وقـت السـلم، إال أن هـذا الـدور كثـريا مـا تعرقلـه )3(أو الحرب
  .  ظروف النزاعات املسلحة

ومام هو جدير بالذكر إن مبادىء حقوق اإلنسان ترجع إىل الوراء كثريا فـيام قبـل إنشـاء منظمـة األمـم 
هذه الحقوق ىف كثري من االعالنات الوطنية بل والدساتري الوطنيـة أيضـا، كـام ارتبطـت املتحدة حيث ضمنت 

  تلك الحقوق بالرتاث الدينى والثقاىف

                                                            
  .23، ص 2002شارلوت ليندىس،  نساء يواجهن الحرب ، اللجنة الدولية للصليب األحمـر ، جنيف ، : انظر) 1(
القـانون الـدويل اإلنسـاىن، دار )  تقديم(نساين الدوىل،  ىف أحمد فتحى رسور إسامعيل عبد الرحمن، األسس األولية للقانون اإل . د  )2(

  . 23،  ص 2003املستقل العريب، الطبعة األوىل، القاهرة ،  
 . 83محمد نور فرحان،  مرجع سبق ذكره،  ص .د   )3(
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واألخالقى للشعوب غري أن هذه الحقوق مل تكتسب طابعا قانونيا إلزاميا دوليـا ينىشـء التزامـات عـىل عـاتق  
ءلة الجنائية ىف حالة املخالفة إال بعـد الحـرب العامليـة الثانيـة الدول أعضاء الجامعة الدولية ويحولها إىل املسا

وبصفة خاصة بعد إنشاء األمم املتحدة، حيث احتلت مسألة حقوق اإلنسان مكانة مميـزة ىف أجنـدة املنظمـة 
الدولية ثم تتابع األمر بصدور عدد من املواثيق الدولية منها مـا هـو ذى طـابع أدىب ومنهـا مـا هـو ذى طـابع 

  .    )1(ىن اتفاقى ملزمقانو 
وقد كانت خمسة مواثيق دولية هى بادرة ما عرف بالقانون الدوىل لحقـوق اإلنسـان وقـد أطلـق عـىل 
هذه املواثيق الخمس، الرشعة الدولية لحقوق اإلنسان، ولعل أولها هو اإلعالن العاملى لحقـوق اإلنسـان لعـام 

العهدين الدوليني األول للحقوق املدنية والسياسية لعـام  وهو يتسم بالطابع األدىب واألخالقى، ثم أعقبه 1948
ثم بروتوكولني اختياريني مـرتبطني بالعهـد  1966والثاىن للحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية لعام  1966

وخاص بالشكاوى الفردية، واآلخر يهدف إىل إلغاء عقوبة اإلعـدام يف  1966ديسمرب  16األول، أولهام أعتمد يف 
  . ، وتتسم األربعة مواثيق األخرية بأنها اتفاقية قانونية ملزمة ألطرافها)2(1989ديسمرب 15

ليس مبجرد التوقيع عىل االتفاقية بل يتحتم أن يعقب ذلك إيداع  - املنشود –هذا ويتحقق إلتزام الدول 
ة التـى أبرمـت هـذه وثائق التصديق لدى الجهة املنوط بها ذلك وهى ىف هـذه الحالـة منظمـة األمـم املتحـد

اإلتفاقات تحت مظلتها، حيث يعهد إىل األمني العام للمنظمة مسألة استالم وثـائق التصـديق بالنسـبة للـدول 
األطراف األصلية ووثائق اإلنضامم بالنسبة للدول الغري التى ليسـت طرفـا أصـليا وترغـب بـأن تكـون طرفـا ىف 

طار الدول األطراف بكل هذه الوثائق الواحدة تلو األخـرى أو االتفاقية عىل أن يتوىل األمني بعد ذلك عملية إخ
  .    مجتمعني حسبام يرتاءى له

  قواعد آمرة أم التزام تعاقدى: قواعد حقوق اإلنسان -:رابعا
ميكننا القول بأن القواعد املنصوص عليها ىف االتفاقات الدولية لحقـوق اإلنسـان هـى مـن القواعـد ذات 

تب ىف كنف الدولة مبجرد تصديقها عىل االتفاقية الدولية أو انضاممها إليها، فالقاعـدة أن االلتزام التعاقدى املرت 
  تلك القواعد ال تكون ملزمة للدولة ما مل

                                                            
  . 85املرجع السابق، ص ) 1(
وىل للحقوق املدنية والسياسية، ىف عمرو جمعة، منظومة حقوق اإلنسان ىف مائة راجع الربوتوكولني األول والثاىن امللحقني بالعهد الد )2(

 . 2004عام، الجزء األول، مكتبة األرسة، القاهرة 
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تعلن األخرية قبولها لالتفاقية سواء تم ذلك من خالل التصديق أم االنضامم، وتضمينها ىف قوانينها الوطنية، أى  
وغريها من املواثيق واالعالنات الدولية ىف مجال حقوق اإلنسان، صفة اإللـزام مـا مل أنه ال يكون لهذه االتفاقية 

  .)1(ترص جزءا ال يتجزأ من القانون الوطنى الداخىل للدولة
ويصل الحد ببعض الباحثني إىل القول بأن اتفاقـات حقـوق اإلنسـان، تصـلح مصـدرا للقواعـد القانونيـة 

، )2(ها فحسب بل متتد طبيعتها اإللزامية إىل باقى الدول غري األطراف فيهـاالعامة ومن ثم ال تكون ملزمة ألطراف
غري أن هذا الرأى مردود عليه بأن اتفاقات حقـوق اإلنسـان، وإن كانـت تتمتـع بالعامليـة وبأهميتهـا الحيويـة 

اآلمـرة للقـانون ففيام عدا القواعـد . للبرشية كافة، إال أن ذلك ال يعنى أنها ملزمة لكل أعضاء الجامعة الدولية
الدوىل وقواعد العرف الدوىل، تكتسب قواعد القانون الدوىل صفتها اإللزامية القانونية مـن أساسـها التعاهـدى 
أى من موافقة الدولة عىل االلتزام باملعاهـدة أو االتفاقيـة، األمـر الـذى يعنـى أن االتفاقـات الدوليـة لحقـوق 

ىف الحـدود التـى قبلتهـا الدولـة اللتزامهـا ووفقـا ملـا أوردتـه مـن اإلنسان ملزمة قانونا للدول األطـراف فيهـا و 
  .  )3(تحفظات إن وجدت

ورغم أن اتفاقات حقوق اإلنسان ال ترتب إلتزامات قانونية ىف مواجهة غري عاقديها، إال أن ذلك ال ينفـى 
لحقـوق اإلنسـان كـام  قوة اإللزام األدىب التى تحوزها إعالنات حقـوق اإلنسـان وىف مقـدمتها، اإلعـالن العـاملى

أسلفنا، وال ينفى ذلك أيضا أن كثريا من مبادىء حقوق اإلنسان أصبحت ملزمة دوليا بغض الطرف عـن التـزام 
وبهذا املنطق فإن مواثيـق حقـوق . الدول تعاهديا بها لكونها أصبحت جزءا من القواعد اآلمرة للقانون الدوىل

س إمنا هو موجه إىل العامل أجمع دون أن يتحدد بنطـاق إقليمـى اإلنسان ذات طابع عاملى ألن خطابها ىف األسا
األمر الذى يعنى أن األصل ىف اتفاقات حقوق اإلنسان أن تكون مصدرا لقواعد آمرة للقانون . )4(أو جغراىف معني

  الدوىل انطالقا من عامليتها غري أن واقع املجتمع الدوىل، يقدم لنا خالف ذلك، فإذا كانت هناك قواعد

                                                            
  .وما بعدها 92محمد سامى عبدالحميد، مرجع سبق ذكره، ص . د) 1(
وما  112، ص 1991دار النهضة العربية، القاهرة  عبدالواحد الفار، قانون حقوق اإلنسان ىف الفكر الوضعى والرشيعة اإلسالمية،. د) 2(

  .بعدها
، املعايري الدولية وضامنات )محرر(، ىف محسن عوض )مالحظات أولية(محمد نور فرحات، املواثيق اإلقليمية لحقوق اإلنسان. د) 3(

  .35حامية حقوق اإلنسان ىف الدستور والترشيعات املرصية، مرجع سبق ذكره، ص 
  .36-35ق، ص ص املرجع الساب) 4(
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حقوق إنسان آمرة للقانون الدوىل وملزمة للدول غري املتعاقدة، كام هو بالنسبة لألحكـام املنصـوص عليهـا ىف  
اتفاقية مكافحة كافة أشكال التمييز، فإنه عىل الجانب اآلخر، هناك قواعد حقوقية ال تتمتـع بصـفة اإللـزام إال 

  . الدولية التى تقرر حوافز خاصة للعامل مثال ىف مواجهة العاقدين، كام هو الحال بالنسبة التفاقات العمل
  الثالثاملبحث 

  االتفاقات الدولية الجامعية لحقوق االنسان
يجدر بنا القول بأنه مل تكن هناك آلية قانونية دولية ترجـع إليهـا الـدول لالحتكـام بشـأن مـا يثـار مـن 

دة أو فض الخالف القائم وديا فيام بني رصاعات وخالفات فيام بينها، وقد كانت األمور تحسم إما بالحرب املمت
املتحاربني دومنا أن يحتكموا إىل ميثاق أو نص قانوىن اتفاقى يكون فيه الحسم النهاىئ للخالف القائم، ثم تطور 
األمر شيئا فشيئا إىل أن أصبحت االتفاقات الدولية نهجا ثابتا بني قادة الدول املختلفة، تلجأ إليهـا ىف أى وقـت 

  .وضع قواعد معينة ثابتة للعمل مبوجبها ىف شأن قضية من القضاياتشاء بغية 
ومع التطور الحاصل ىف نطاق العالقات الدولية، جاء ميثاق األمم املتحدة ليكون مبثابـة إحـدى الوثـائق 
الدولية الرئيسية الحاكمة ملسار العالقات الدولية، إذ جاءت أحكامه عامة وشاملة لكافة شئون املجتمع الدوىل 
سواء ىف أوقات السلم أو ىف أوقات الحرب، إال أن األمر مل يقترص عند حد ميثاق األمم املتحـدة، فهـو وإن كـان 
يقدم قواعد عامة يجب عىل الدول األعضاء االلتزام بها، فإنه يكون من األحرى للدول األعضـاء أن تتفـق فـيام 

عىل القضايا التـى مـن املمكـن أن تكـون موضـع  - ىف صورة اتفاقات دولية –بينها أو ىف إطار املنظمة الدولية 
خالف فيام بينها، فضال عن االتفاق عىل التعاون بشأن قضايا وملفات ذات أبعاد إنسانية وأمنية كتلك الخاصـة 

  .بحقوق اإلنسان وحرياته األساسية وغريها من املوضوعات التى يتم طرحها عىل موائد املفاوضات
لتحسم هذا األمر وتضع قواعـد ثابتـة إلبـرام  1969نون املعاهدات لعام وقد جاءت اتفاقية فيينا لقا

تقنينا لشكل من أشـكال التعـاون ىف مجـال معـني، حيـث  أو املعاهدت بني الدول درءا ألى خالفات محتملة،
  . ستكون االتفاقات املربمة مبثابة القاسم املشرتك بني الدول املتناحرة أو تلك املتعاونة

الذكر، أن املجتمع الدوىل قد شهد إبـرام العديـد مـن االتقافـات واملواثيـق واالعالنـات ومام هو جدير ب
خاصة منذ نهاية الحرب العاملية األوىل ومرورا بالحرب العامليـة الثانيـة، الدولية التى تعالج قضايا حقوق اإلنسان، 

  وحتى وقت قريب وعىل وجه
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ملثل هذه االتفاقات دور مهم ىف محاولة صياغة نظرية متكاملـة وكان . الخصوص، العقد األخري من القرن العرشين 
  .لحقوق االنسان

وقد اجتهد الكثري من الباحثني ىف تصنيف االتفاقات واملواثيق واالعالنات الدوليـة الخاصـة بحقـوق 
  :)1(اإلنسان، حسب طبيعتها وموضوعاتها، وذلك عىل النحو التاىل

   ات الطابع العاماالتفاقات واملواثيق الدولية ذ: أوال
من االتفاقات ذات الطابع العام يأىت ميثاق األمم املتحدة ىف هذا الخصوص ليكون مبثابة إحدى الوثـائق 
الرئيسية التى تضمنت قواعد هامة بشأن حقوق اإلنسان، ثم يأىت بعـد ذلـك خمـس اتفاقـات دوليـة مرتبطـة 

وهى اإلعالن العاملي لحقـوق اإلنسـان " ق اإلنسانالرشعة الدولية لحقو " بعضها البعض، مكونة ما يطلق عليه 
، العهـد الـدويل الخـاص بـالحقوق 1966، العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنيـة والسياسـية لعـام 1948لعام 

، الربتوكول االختياري املحلق بالعهد الدوىل الخـاص بـالحقوق املدنيـة  1966االقتصادية واالجتامعية والثقافية 
، الربتوكول االختيارى املحلق بالعهد الدويل الخاص بالحقوق املدنيـة  1966لعام) كاوى الفرديةالش(والسياسية 
  .)2(1966لعام ) إلغاء عقوبة اإلعدام(والسياسية

  االتفاقات واملواثيق واالعالنات ذات الطابع الخاص : ثانيا
التفاقـات واملواثيـق ا وهى تلك التى اتفقت أطرافها عىل تنظيم موضوعات محـددة بـذاتها ومـن هـذه

  :، نورد ما يىلواإلعالنات
ومنها  إعـالن األمـم املتحـدة للقضـاء عـىل أشـكال التمييـز  :اتفاقات تتعلق مبكافحة التمييز العنرصى  )أ

بشأن إلغاء كافـة اشـكال التمييـز العنرصـى  1965، واالتفاقية الدولية الصادرة عام 1963العنرصى لعام 
، واالتفاقيـة الدوليـة الخاصـة بقمـع جرميـة الفصـل 1992،  1982ها عامى والتعديالت التى أدخلت علي

  العنرصى

                                                            
، ص ص 2002عدنان السيد حسني، حقوق اإلنسان ىف الوطن العرىب، دار الفكر، دمشق، الطبعة األوىل، . أحمد الرشيدى، د. د  )1(

وائل . د: وكذلك. 2004، مكتبة األرسة، القاهرة )جزءان(أنظر كذلك عمرو جمعة، منظومة حقوق اإلنسان ىف مائة عام .  44-49
  .1999فاقات الدولية لحقوق اإلنسان، دار النهضة العربية، الطبعة األوىل، القاهرة أحمد عالم، االت

  .1993حقوق اإلنسان، مجموعة صكوك دولية ، املجلد األول ، األمم املتحدة ، نيويورك، : راجع ىف ذلك )2(
  www.gohod.net/node/39:   راجع ذلك ايضا عىل الربط االلكرتوىن



  العاملية يف مجال حقوق اإلنسان االلتزامات

51 

  

ـى ىف األلعـاب الرياضـية لعـام 1973واملعاقبة عليها لعام   ، 1985، واالتفاقية الدولية ملناهضـة الفصـل العنرص
، واتفاقيـة 1951 بشأن املساواة ىف األجـر بـني النسـاء والرجـال لعـام 100واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 

بشأن منع التمييز ىف التعليم، و اتفاقية  1960لعام ) اليونيسكو(منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة 
بشأن التمييز ىف العمل واالستخدام، اتفاقية منظمة العمل الدولية  1958لعام  111منظمة العمل الدولية رقم 

الفرص والعمل بني الرجال والنسـاء، وأخـريا إعـالن بشـأن القضـاء عـىل  بشأن املساواة ىف 1981لعام  156رقم 
  .)1(1981جميع أشكال التعصب والتمييز القامئني عىل أساس الدين أو املعتقد والصادر عام 

منهـا عـىل والجـرائم ضـد اإلنسـانية، و  :إبادة الجنس البرشى وجـرائم الحـرباتفاقات تتعلق بجرائم   )ب
االتفاقية الخاصة مبنع جرمية إبادة الجنس البرشى واملعاقبة عليهـا والصـادرة  رص،سبيل املثال وليس الح

، واالتفاقية الدولية ملناهضة التعذيب وغريه من أشكال املعاملة القاسية أو غري اإلنسانية أو )2(1948عام 
  .1998لية لعام ، والنظام األساىس للمحكمة الجنائية الدو 1984الحاطة من كرامة اإلنسان والصادرة عام 

ومن أمثلة هذا النـوع  :االتفاقات التى تتعلق بحامية األقليات واألجانب والالجئني وعدميى الجنسية  )ج
وتتناول املركز القـانوىن  1951وعىل وجه الخصوص، اتفاقية األمم املتحدة لشئون لالجئني والصادرة  عام 

جئني، واالتفاقية الخاصـة مبركـز األشـخاص عـدميى بشأن مركز الال  1967لالجئني، والربتوكول الصادر عام 
، إعـالن 1962، واالتفاقية الخاصة بتخفيض حـاالت إنعـدم الجنسـية لعـام 1954الجنسية والصادرة عام 

  .)3(1992بشأن حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية أوأقليات دينية ولغوية والصادر عام 
  بيل املثال،ونذكر منها عىل س :امل وحرياتهماتفاقات الخاصة بحقوق الع  )د

                                                            
  .وما بعدها 168، ص 1993حقوق اإلنسان، مجموعة صكوك دولية، املجلد االول، األمم املتحدة، نيويورك ) 1(
دراسة وثائقية قى األعامل التحضـريية : محمد رفعت اإلمام، إبادة الجنس البرشى. د: ملزيد من التفاصيل حول اتفاقية اإلبادة، أنظر) 2(

  .وما بعدها 37، ص 2007، املؤلف، القاهرة )1948 -1946(اإلبادةالتفاقية 
  .وما بعدها 194حقوق اإلنسان، مجموعة صكوك دولية، مرجع سبق ذكره، ص  )3(
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والخاصة بالحق ىف االجتامع وتكوين االتحادات للعـامل الـزراعيني، واالتفاقيـة  1921الصادرة عام  11رقم االتفاقية  
الصـادرة  98والتى تتعلق بالحق ىف االجتامع وحامية الحق ىف التنظيم، واالتفاقيـة رقـم  1948الصادرة عام  87رقم 

واملتعلقـة بحاميـة ممـثىل  1971لعـام  135والخاصة بسياسات التشغيل واالستخدام، واالتفاقية الرقيمة  1964م عا
الصادرة عام  151والخاصة مبنظامت العامل الريفيني، واالتفاقية رقم  1975الصادرة عام  141العامل، واالتفاقية رقم 

واالستخدام ىف القطاع العام، واالتفاقية الدولية بشأن حامية  واملتعلقة بكفالة الحق ىف التنظيم ورشوط العمل 1978
، ويطلق عىل  جميع االتفاقات السـبع التـى 1990حقوق العمل املهاجرين وأرسهم الصادرة عن األمم املتحدة عام 

  .)1("اتفاقات العمل الدولية"أسلفناها مجتمعة، 
وسوف نسلط الضوء عىل بعـض تطبيقـات  :)2(اتفاقات تتعلق بحامية حقوق النساء واألطفال واألرسة  )ه

اإلتفاقيـة الخاصـة بـالحقوق السياسـية للمـرأة لعـام  التفاقات، فمنها عىل سـبيل املثـالهذا النوع من ا
، واالتفاقية الخاصة باملوافقة عـىل 1957، واالتفاقية الخاصة بجنسية املرأة املتزوجة والصادرة عام 1952

، واإلعـالن الخـاص بالقضـاء 1962ج وتسجيل حاالت الزواج والصادرة عام الزواج والحد األدىن لسن الزوا 
، واالعالن بشأن حامية النساء واألطفال ىف حاالت الطوارىء والنزاعات 1967عىل التمييز ضد املرأة لعام 

ن ، وإعـال 1979، واالتفاقية الخاصة بإلغاء كافة أشكال التمييز ضد املرأة لعام 1974املسلحة الصادر عام 
، واإلعـالن املتعلـق باملبـادىء االجتامعيـة والقانونيـة املتصـلة بحاميـة 1959حقوق الطفل الصادر عـام 

األطفال ورعايتهم مع اإلهتامم الخاص بالحامية والتبنى عىل الصعيدين الـوطنى والـدوىل والصـادر عـام 
  .)3(1989عام ، االتفاقية الخاصة بحقوق الطفل والصادرة 1986

                                                            
، ص 1970موسوعة حقوق االنسان ، الجمعية املرصية لالقصاد السياىس واالحصاء والترشيع، القاهرة ) معد(محمد وفيق أبو تلة   )1(

  .هاوما بعد 507
عمرو جمعة، منظومة حقوق اإلنسان ىف مائة عام، الجزء األول، : للمزيد حول هذا النوع من اتفاقات حقوق االنسان، أنظر

 . 2004مكتبة األرسة، القاهرة 
  .املرجع السابق: أنظر ىف هذا الخصوص  )2(
النصوص الرسمية لالتفاقيات والدول املصدقة : رشيف عتلم، محمد ماهر عبدالواحد، موسوعة اتفاقيات القانون الدوىل اإلنساىن )3(

  .وما بعدها 539، ص  2002واملوقعة، بعثة اللجنة الدولية للصليب األحمر بالقاهرة، الطبعة الثانية، القاهرة 
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ومـن أبـرز هـذه االتفاقـات عـىل وجـه  :)1(تعلـق بحاميـة حقـوق اإلنسـان ىف زمـن الحـرباتفاقات ت  )و
اتفاقية جنيف األوىل لتحسني حالة الجرحى واملرىض بالقوات املسلحة ىف امليدان والصادرة ىف : الخصوص

، واتفاقية جنيف الثانية بشأن تحسني حال الجرحـى واملـرىض والغرقـى بـالقوات املسـلحة ىف 1949عام 
والخاصة مبعاملة أرسى الحرب، واتفاقيـة  1949، واتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949البحار والصادرة عام 

، و الربوتوكــوالن 1949جنيــف الرابعــة بشــأن حاميــة األشــخاص املــدنيني وقــت الحــرب والصــادرة عــام 
نزاعـات املسـلحة واملتعلقـان بحاميـة ضـحايا ال 1949اإلضافيان امللحقان باتفاقات جنيف األربـع لعـام 

، اتفاقية عدم تقادم جرائم الحـرب والجـرائم ضـد اإلنسـانية 1977الدولية وغري الدولية والصادران عام 
  .1968والصادرة عام 

ومـن أهـم هـذه االتفاقـات، االعـالن الخـاص  :اتفاقات خاصة بحقوق املعوقني واملصابني مبرض عقىل  )ز
، ومبـادىء )3(1975، واإلعالن الخاص بحقوق املعوقني لعام )2(1971بحقوق املتخلفني عقليا، والصار عام 

، اتفاقيـة األمـم )4(1991حامية األشخاص املصابني مبرض عقىل وتحسـني العنايـة بالصـحة العقليـة لعـامل 
  . 2006لعام قوق األشخاص ذوى اإلعاقة املتحدة لح

  
  

                                                            
 .وما بعدها 143،  ص  2004عمرو جمعة، منظومة حقوق اإلنسان ىف مائة عام، الجزء الثاىن، مكتبة األرسة، القاهرة  )1(
 .وما بعدها 720حقوق اإلنسان، مجموعة صكوك دولية، مرجع سبق ذكره، ص  )2(
  .وما بعدها 759املرجع السابق، ص  )3(
 .وما بعدها 723املرجع السابق،  )4(
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  لثاىنالفصل ا
  موقف مرص من االتفاقات الدولية  

  بصفة عامةلحقوق االنسان 
ويدور هذا الفصل حول مباحث أربعة، يتناول أولها تطـور االهـتامم بحقـوق اإلنسـان ىف مرصـ، ويركـز 
ثانيها عىل موقف مرص من اتفاقات حقوق اإلنسان بوجه عام، بينام يعكف ثالثها عىل تبيـان تحفظـات مرصـ 

أخريا يتناول رابعها، دور مؤسسـات عىل عدد من االتفاقات الدولية لحقوق اإلنسان وبواعث تلك التحفظات، و 
  . املجتمع املدىن ىف نرش الوعى بحقوق اإلنسان واملساعدة ىف حاميتها وكفالتها
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  األولاملبحث 
  تطور االهتامم بحقوق اإلنسان ىف مرص 

يعد موضوع حقوق اإلنسان من املوضوعات ذات األهميـة ىف الحـارض والتـى سـوف تـزداد أهميتهـا ىف 
موضوع قديم وجديد ىف آن معا ، فحقوق اإلنسان مرتبطة به منـذ بـدء ظهـور الخليقـة، ومـع  املستقبل، وهو

  .تزايد التقدم العلمى واالنتشار الثقاىف والتحرض اإلنساىن تزداد املوضوعات املتصلة بحقوق اإلنسان، أهمية
منـذ مـيالدهم  ويتمتع اإلنسان بحقوق طبيعية وأخرى وضعية، واألصل ىف الحقوق الطبيعيـة أن النـاس

يبدأون جميعا من نقطة بداية واحدة، فالعظيم والحقري والفقري والغنى كلهم يبدأون من لحظة ميالد واحـدة 
وينتهون إىل لحظة نهاية واحدة، وبني هذه وتلك شوط كبري فيه الكثري من التقلبات، واألصل ىف الحق الطبيعى 

ذلك أن األصل ىف اإلنسان أن يولـد حـرا، وإذا لحقـت بـه  أن يكسب صاحبه مبارشة بواقعة امليالد حق الحرية،
مظاهر العبودية واالستغالل فإنها تكون مظاهر طارئه، تأتيه بعد أن يولد ويسلب منه حقـه الطبيعـى ولـذلك 

  .  )1(فإن الحقوق الطبيعية تسبق الحقوق الوضعية
اعد املعمول بها ىف املجتمعات البرشـية وفيام يتعلق بالحقوق الوضعية، فهى تلك التى نظمتها القوانني والقو 

املختلفة، وهذا عىل عكس الحقوق الطبيعية التى تولد مبولد اإلنسان كالحق ىف أن يكـون لإلنسـان اسـم والحـق ىف 
  .الحرية فكرا وعقيدة

ومن املؤكد أن مسرية حقوق اإلنسان ىف مرص قد شهدت تطورات متتابعة ومرتابطة بعضها البعض، ففى 
 -رعوىن كان هناك حديث عن حقوق اإلنسان وظهرت الديانات القامئة عىل فكرة التوحيد، واملعتقـد العرص الف
أن إخناتون كان هو الرائد ىف مسألة التوحيد والدعوة إىل إله واحد إىل أن ظهرت الديانات املوحى  -حتى اآلن 

  .ن بديانة اإلسالمبها من السامء إذ ظهرت اليهودية واملسيحية، ثم اختتمت هاتان الديانتا
ـوعاتها الكـربى إال عـىل أكتـاف  وواقع األمر أنه ما كان ملرص خالل فرتات تاريخها الطويل أن تشـيد مرش
الشعب ابتداء من بناء األهرامات ومرورا بحفر قناة السويس وحتى بناء السد العـاىل، وإن كـان هـذا التـاريخ 

ضة ذات مواقف حاسمة إال أن تلك األحـداث التاريخيـة يعرب ىف واقعه عن مفاهيم كفاحية ووطنية لدولة ناه
  استهلكت

                                                            
، حقـوق االنسـان واالعـالم ، مرشـوع دعـم ) محـرر(مصطفى الفقى ، حقوق االنسان ىف الثقافة املرصية ، ىف محسـن عـوض . د  )1(

  .203، ص  2005 مجال حقوق االنسان ، برنامج األمم املتحدة االمناىئ ، الطبعة الرابعة ، القاهرة القدرات ىف



    املركز  القومي

56 

  

عرشات اآلالف من العامل سواء من الفالحني أو أبناء الصعيد، ولعل هذا ما يعكس أن مرص بلد له خصوصـية  
شديدة ويتمتع بحضارة انصهرت ىف بوتقتها ثقافات متعددة، وهذا التداخل الثقاىف والتعدد التـاريخى أدى إىل 

  . )1(د أكرث ىف مسألة حقوق االنسانتعقي
وعىل أية حال، ميكننا القول بـأن حضـارة مرصـ الفرعونيـة كانـت يف مقدمـة الحضـارات التـى احرتمـت 

 -يف بدايـة عرصـ الدولـة القدميـة  -الحقوق اإلنسانية، وطبقتها عرب العصور، ولعل ما يؤكـد ذلـك اختصـارهم 
التـي تعـد مـن أقـدم التعبـريات اللغويـة ذات الـدالالت " تماعـ" مفهوم حقوق اإلنسان يف كلمة واحدة هى
  . )2(املتعددة فهى تعنى العدل والصدق والحق

ويستطيع املدقق أن يلمح العديد من مظاهر احـرتام حقـوق اإلنسـان يف الحضـارة الفرعونيـة القدميـة، 
ا يؤجلون تنفيذ حكم اإلعدام يف فالفراعنة عىل سبيل املثال هم أول من اعرتفوا لإلنسان بالحق ىف الحياة، فكانو 

املرأة الحامل حتى تضع حملها، كذلك مل يكن يسمح املرصيون القدماء بوأد األطفال برغم أنـه كـان حقـا مـن 
  .)3(حقوق اآلباء ىف الحضارات األخرى كالحضارة الرومانية

القانون، ال فرق بني غنـى فضال عن ذلك، عرف املرصيون مبدأ املساواة بني جميع املواطنني، فالكل سواء أمام 
    .أو فقري، حر أوعبد ، مواطن أو أجنبى

ديـودور «ومل يقف الفراعنة عند هذا الحد بل كان لديهم نظاما للتـأمني الصـحى، وشـهد بـذلك املـؤرخ 
إن املجتمع املرصي القديم يتيح ألفراده حق العالج املجاىن حتى يف أثناء «الذي ترك وثيقة يقول فيها  »الصقىل

  .»مالت الحربية أو الرحالت داخل البالد، وذلك ألن األطباء يتقاضون معاشهم من الحكومةالح
أما عن التعليم فقد ثبـت أن مرصـ الفرعونيـة شـجعت أبناءهـا ذكـورا و إناثـا عـىل التعلـيم واحرتمـت 

ها، فتلقفهـا وظهرت املسيحية يف مرص بتعاليمها وتسامح. مثقفيها، وكانت أول ثقافة عىل األرض تكرم حكامئها
وقـد أبـدت . املرصيون الذين وجدوا فيها امتدادا ألفضل ما ميلكونه من قيم ومثل، وخالصا من ظلـم الرومـان

اإلمرباطورية الرومانية خشيتها من املسيحية التى اعتنقها عامة الشعب املرصى، فأعلنت اإلمرباطوريـة عـدائها 
  .)4(واضطهادها لدعاتها

                                                            
  . 211-210املرجع السابق ، ص ص  )1(

(2) http://www.sis.gov.eg   
(3) Ibid. 
(4) Ibid. 
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عتقدات التى توالت عرب التاريخ اإلنساىن، ظهرت الرشيعة اإلسـالمية ليكـون مرورا بكل الديانات وامل  
اإلسالم مبثابة نقطة تحول كبرية ىف املجتمع البرشى وىف مرص عىل وجه الخصوص، فقد اعتنى الـدين اإلسـالمى 

واريـث، بحياة الناس وتدخل ىف طقوس الحياة وتفاصيلها اليومية، فوضع رشوطا وقواعـد للـزواج والطـالق وامل
وتطرقت الرشيعة إىل ما ميكن تسميته بحقوق اإلنسـان ىف الفقـه اإلسـالمى، فهـذه الحقـوق تحظـى بالرعايـة 

وبغض الطرف عن التطبيقات فال يجب الخلط بني . واالهتامم ىف نطاق الرشيعة اإلسالمية من الناحية النظرية
الم أعطى للمرأة حقوقا وللطفـل حقوقـا، فقـد مبادىء اإلسالم وترصفات املسلمني والحكومات اإلسالمية، فاإلس

جعل للمرأة ذمة مالية مستقلة، وهذا حق مل يكن له وجود ىف الغرب عند بداية ظهـور اإلسـالم، كـام أعطاهـا 
  .  )1(الحق ىف االحتفاظ باسمها فال تذوب ىف كيان الزوج وكذا أعطاها الحق ىف التعليم والعمل

ريا من املفـاهيم األساسـية لحقـوق اإلنسـان واقتلعـت كثـريا مـن ومام ال شك فيه أن الحروب دمرت كث
األفكار السائدة ىف هذا الخصوص، فقد أتت تلك الحروب عىل حقوق النساء واألطفال كام أتت عىل الحريـات 

، وهـو 1948األساسية لألفراد، األمر الذى حرك ضمري اإلنسانية حتى صدر اإلعالن العاملى لحقوق االنسان لعام 
عتربه بعض املحللني السياسيني، قفزة حقيقية ىف مسرية اإلنسانية فألول مرة أصـبح هنـاك وثيقـة مرجعيـة ما ا

  .)2(عند الحديث عن حقوق اإلنسان وحرياته
ـى القـديم  وال ننكر أن حقوق اإلنسان مل تغب عن الرتاث املرصى عـىل اخـتالف عصـوره، فـالرتاث املرص

نسان، فهناك حديث عن الحق والعدل واملساواة واحرتام املرأة، ثم حافل بالنصوص التى تتحدث عن حقوق اإل 
الرتاث املسيحى بعد ذلك، فالرتاث اإلسالمى الذى حفل بكثري من الشواهد والنصوص الرصيحة التـى تتفـق ىف 
ا بعض األحيان مع العبارات الواردة ىف اإلعالن العاملى لحقوق اإلنسان، فأصبح مـن املناسـب القـول بـأن تراثنـ

القديم والحديث وعاداتنا وتقاليدنا املرصية بهم ما يتفق مع حقوق اإلنسان، ومـع ذلـك فلـيس مـن املمكـن 
  الزعم بأن كل عاداتنا وتقاليدنا تتفق مع

                                                            
  .205مصطفى الفقى ، مرجع سبق ذكره ، ص . د )1(
عمرو جمعة، منظومة حقوق اإلنسان ىف مائة عام، الجزء األول، مرجع سبق : نسان، راجعحول نصوص اإلعالن العاملى لحقوق اإل ) 2(

 .وما بعدها 425، مرجع سبق ذكره، ص ..دراسة مقارنة.. أحمد الرشيدى، حقوق اإلنسان. ذكره، د
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، فهناك الكثري من العادات والتقاليد التى ال تتفق مع ما أرسـته االتفاقـات الدوليـة لحقـوق )1(حقوق اإلنسان 
الن العاملى لحقـوق االنسـان والعهـدين الـدوليني واتفاقيـة مناهضـة التمييـز ضـد املـراة اإلنسان وبخاصة اإلع

واتفاقية الطفل باعتبار أن املرأة ما زالت تعاىن من مشكالت كثرية بسبب التمييز ضدها ناهيك عام يتعرض له 
  . )2(األطفال من معاملة قاسية وغري إنسانية

ىف مرص، يحتل الدستور مكانة رفيعة ىف الضمري والوجدان املرصى وباعتباره وثيقة حقوق اإلنسان األوىل 
حتـى  1805ألنه كان محور الحركة الوطنية ومثرة كفاحها املرير ىف مرصـ منـذ بـدء عهـد مرصـ الحـديث عـام 

والذى ألغى نتيجة االحتالل الربيطاىن، واستمرت حركة الكفـاح ىف مسـارها  1882صدور أول دستور للبالد عام 
الذى اعترب تجسيدا ماديا لنجاح الجهود الوطنية ىف حصول مرصـ عـىل  1923دستور االستقالل عام  حتى صدر
ودستور الجمهورية العربية املتحـدة عـام  1952وتعاقبت بعد ذلك الدساتري، وأهمها دستور عام . )3(االستقالل

وهو الدستور السارى حاليـا،  1971ىف أثناء قيام الوحدة بني مرص وسوريا إىل أن صدر دستور البالد عام  1958
بإضـافة مجلـس الشـورى  1980مـايو  22، وجـرى تعديلـه ىف 1971سبتمرب  11بعد أن جاء ىف استفتاء عام ىف 

رئـيس الجمهوريـة، منه، والخاصة بانتخـاب  76بشأن املادة  2005، ثم أجرى تعديل له عام )4(وسلطة الصحافة
مادة من مواد الدستور جميعها تعديالت تصب ىف املصلحة الوطنية  34 تعديل موسع لـ 2007وأخريا، أجرى ىف عام 

  وإن كانت هناك جملة من التحفظات التى أبداها كثري من املثقفني بشأن

                                                            
قوق االنسان واالعالم،  ، ح) محرر(أحمد عبداملعطى حجازى ، حقوق االنسان ىف العادات والتقاليد املرصية ىف محسن عوض   )1(

 .215مرجع سبق ذكره ، ص 
عىل صعيد حامية الطفل وحظر تعريضه للخطر أو أى  2008شهدت الساحة الترشيعية ىف مرص تقدما ملحوظا خالل عام   )2(

وقانون  1996لسنة  12بتعديل أحكام قانون الطفل رقم  2008لسنة  126معاملة غري إنسانية ، حيث صدر القانون رقم 
بشأن األحوال املدنية، وتأىت هذه التعديالت لتكون مبثابة إطار قانوىن  1994لسنة  143والقانون  1937لسنة  58لعقوبات رقم ا

 . وموسوعى حول حقوق الطفل وسبل حاميتها واملحافظة عليها
واالعالم ، مرجع سبق ذكره ، ص ، حقوق االنسان ) محرر(سناء خليل ، النظام القانوىن املرصى وحقوق االنسان ىف محسن عوض  )3(

218.  
 2005، املجلس القومى لحقوق االنسان ، القاهرة ، ) 2004/2005(التقرير السنوى للمجلس القومى لحقوق االنسان : أنظر أيضا

  .21، ص 
  .املرجع السابق ، الصفحة ذاتها) 4(
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  .  عدد من املواد التى شملها التعديل 
ى لحقوق ، كانت مرص قد وقعت عىل اإلعالن العامل1971ومام يذكر أن املرشع حينام صاغ الدستور املرصى عام 

االنسان وكذا عىل العهدين الدوليني الخاصني بالحقوق املدنية والسياسية، والحقوق االقتصادية واالجتامعيـة والثقافيـة، 
ورغم أن التوقيع ال يولد التزاما عىل عاتق الدولة إال أن مرص قد أولت حقوق اإلنسان املنصوص عليها ىف تلـك املواثيـق 

  .عليها ىف ذلك الحنيعناية خاصة رغم عدم تصديقها 
نصب عينيه، فضال عن الخربات والدساتري السابقة، االلتزامـات الدوليـة األدبيـة  1971وقد وضع دستور 

الناشئة عن العهدين واإلعالن العاملى لحقوق اإلنسان، فقد جاء الدستور متأثرا مبا ورد مـن حقـوق ىف اإلعـالن 
ة األوىل ما ورد من حقوق ىف هـذه املواثيـق تفصـيال، فضـال عـن والعهدين الدوليني، إذ تضمن ىف أبوابه األربع

ذلك فقـد اعتـرب املرشـع الدسـتورى حقـوق اإلنسـان وحرياتـه وفقـا اللتزامـات مرصـ الدوليـة مبثابـة قواعـد 
  .)1(دستورية

حتى  1981إال انها مل تنضم إليهام رسميا إال عام  1967ومع أن مرص وقعت عىل العهدين الدوليني عام 
ى لها مواءمة ترشيعاتها األدىن مرتبة من الدستور، أى أنها بدأت بتعديل الدستور ثم انطلقت ىف تعديل يتسن

وعندما تتم مالءمة كل القوانني مع الدستور . الترشيعات األدىن ىك تتواءم مع الدستور ومع املواثيق الدولية
أى  –قا للدستور فإن انضامم مرص لالتفاقية واملواثيق الدولية عندئذ يكون االنضامم لالتفاقية الدولية، ووف

ونرشها تعترب قانونا من قوانني الدولة صالح للتطبيق أمام املحاكم ألن القانون الالحق يلغى كل ما  –اتفاقية 
ونظرا ألن قضية تحقيق املواءمة بني النص القانوىن الدوىل والنص القانوىن الداخىل، تعد من . )2(يخالفه من قبل

التى تستغرق وقتا طويال وإجراءات معقدة ومتعددة، فقد تأخرت مرص ىف التصديق عىل بعض القضايا 
االتفاقات الدولية الحقوقية من جانب ومل توف بالتزاماتها الناشئة عن البعض اآلخر منها من جانب آخر، مام 

ن والتى عكفت عىل كان له أثر واضح ىف ظهور العديد من مؤسسات املجتمع املدىن املعنية بحقوق اإلنسا
  دراسة وبحث أوضاع حقوق اإلنسان ىف مرص، فضال عن مطالباتها الخاصة بتنفيذ الحكومة املرصية اللتزاماتها 

                                                            
، حقـوق االنسـان واالعـالم، مرجـع سـبق ذكـره، ص ) حررم(سناء خليل ، النظام القانوىن املرصى وحقوق االنسان ىف محسن عوض  )1(

219.  
  .املرجع السابق، نفس الصفحة )2(
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الحقوقية الدولية، وقد وجدت تلك املطالبات صداها لدى الحكومة، حيث حدثت تطورات متعددة عىل 
  .رسمية تدافع عن حقوق اإلنسانإنشاء مجالس  -مثال  - صعيد احرتام حقوق اإلنسان، منها 

  املبحث الثاىن 
  موقف مرص من اتفاقات حقوق االنسان بوجه عام

، ووجـود االتفاقيـة ىف النظـام ىف مرص هى مبادىء وقواعد دسـتوريةاملعلوم إن مبادىء حقوق االنسان 
للدستور، كام أنها تشـكل القانوىن املرصى عىل مستوى القانون ال يعنى أنها أقل مرتبة؛ ألنها ىف الحقيقة مصدر 

قانونا صالحا للتطبيق من جانب املحاكم الوطنية، وقـد صـالت املحكمـة الدسـتورية وجالـت ىف هـذا املجـال 
وأرست مبدءا يؤكد عىل أن تنظيم الحقوق والحريات الواردة ىف الدستور ينبغى أن يتم وفقا للمعايري الدوليـة 

مة أى أنها وضعت املعيار الـذى يتعـني أن يلتـزم بـه املرشـع حيـنام املتعارف عليها ىف الدول املتحرضة واملتقد
  .)1(يتدخل ىف تنظيم الحقوق والحريات

ومن مظاهر دخول مسألة حقوق اإلنسان حيز االهتامم املرصى منذ وقت مبكر وعىل سبيل املثال، 
قتصادية واالجتامعية تصديق مرص عىل العهدين الدوليني الخاصني بالحقوق املدنية والسياسية والحقوق اال 

، ولعل توقيع مرص عىل هذين العهدين )2(1967عام بعد أن كانت قد وقعت عليهام  1981والثقافية ىف عام 
ىف ذلك الحني يحمل بني طياته داللة تعكس مدى احرتام مرص لحقوق اإلنسان ورغبتها ىف أن تحظى مبرتبة 

قاسية متثلت ىف العدوان اإلرسائيىل الغاشم عىل األراىض  الئقة ىف هذا االتجاه، حيث جاء التوقيع ىف ظل ظروف
، ثم )3(املرصية ىف سيناء، ومع ذلك، مل يجد املرشع املرصى معضلة ىف إقرار التوقيع عىل هاتني االتفاقيتني

التصديق عليهام ىف تاريخ الحق حتى أمكن مواءمة الترشيعات الداخلية بالنصوص الدولية، وقد أعقب 
  هاتني االتفاقيتني، الكثري من التوقيعات والتصديقات املرصيةالتصديق عىل 

                                                            
، حقوق االنسان واالعالم ، مرجع سبق ذكره، ص ص ) محرر(سناء خليل، النظام القانوىن املرصى وحقوق االنسان ، ىف محسن عوض  )1(

219-220.  
  . 108ومبادىء حقوق االنسان، مرجع سبق ذكره ص  سناء خليل، دراسة عن النظام القانوىن املرصى )2(
  .232، مرجع سبق ذكره ، ص )محرر(سناء خليل، النظام القانون املرصى وحقوق اإلنسان، ىف محسن عوض )3(
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والتى صدقت عليها  1989عىل عدد كبري من مواثيق حقوق اإلنسان كان آخرها اتفاقية حقوق الطفل لعام  
  .1990مرص ىف عام 

تعلقـة بحقـوق وميكننا القول بأن االحرتام الكامل واالنفاذ الجاد والفعال للقرارات واملواثيـق الدوليـة امل
االنسان، يشكل السياسة الثابتة للحكومة املرصية ىف كافة املحافل الدولية واإلقليمية والوطنية، وذلك ىف إطـار 
من اإلحرتام الكامل أيضا لخصوصية املجتمعات وذاتيتها وتراثها وسامتها الحضارية والقيم والثقافـات السـائدة 

ية طاملا كـان ذلـك ىف مضـمونه ال يتعـارض مـع القـيم الرفيعـة التـى فيها والنابعة من تاريخها وتجاربها الوطن
  . )1(يحرص عليها املجتمع الدوىل من خالل املواثيق الدولية ىف هذا الشأن

صفوة القول أن هذه السياسة املرصية الثابتة متثل رؤية اسرتاتيجية قومية حيال قضايا حقوق اإلنسـان وحرياتـه 
ريا عن تلك الرؤية القومية وإميانا بها، بـادرت مرصـ إىل الـدخول كطـرف ىف غالبيـة املواثيـق وتعب. محليا واقليميا ودوليا

الدولية واإلقليمية لحقوق اإلنسان إما من خالل التصديق كطرف أصىل أو من خالل اإلنضامم إذا كانت من الدول الغري 
ك املواثيـق ضـامنا لنفـاذ أحكامهـا ىف إطـار وجاءت التحفظات املرصية الواردة عـىل بعـض مـواد تلـ. بالنسبة لالتفاقية

ـارية وعقائديـة،  الحفاظ عىل ما يتمتع به املجتمع املرصى بصفة خاصة من طابع قومى وسامت وتقاليد تاريخية وحض
ال متثل ىف مضمونها تصادما أو تعارضا أو مساسا بتلك املواثيق بل هى حتام ىف نطاق ما تحرص عليه هذه املواثيق ذاتها 

  .ات أكدتها وحقوق تعمل عىل حاميتهامن حري
وقد أوفت مرص بالتزاماتها التعاهدية املتعلقة بتقديم التقارير الدورية أمام الهيئـات التعاقديـة بـاألمم 
املتحدة، وهى اللجان املنشأة وفقا ألحكام االتفاقات الدولية لحقوق اإلنسان والتى منهـا وعـىل سـبيل املثـال، 

  .ضد املرأة ولجنة حقوق الطفل وغريهام من اللجان املنشأة ىف هذا الخصوص لجنة القضاء عىل التمييز
وقد كان هناك قدر من التأخري ىف تقديم بعض هذه التقـارير عـن مواعيـدها املقـررة ىف العديـد مـن دول 

رة بتقـديم العامل ومن بينها مرص، وعمال مبا أجازته الجمعية العامة لألمم املتحدة من إباحة دمـج التقـارير املتـأخ
التقارير ىف إطار هذا الدمج، مراعاة لظـروف الـدول الناميـة ومـا يقتضـيه تنفيـذ هـذا االلتـزام عليهـا مـن أعبـاء 

  ومتطلبات، ومن ثم

                                                            
  .عمرو جمعة، منظومة حقوق اإلنسان ىف مائة عام، جزءان، مرجع سبق ذكره: ، أنظرحول مواثيق حقوق اإلنسان) 1(
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فقد قامت مرص بتقديم تقاريرها املتأخرة أمام الهيئات التعاهدية مـام جعلهـا تتخطـى التـأخري ىف التنفيـذ لهـذا  
  .االلتزام

تقارير أمام اللجان التعاهدية وأتاحت هذه املناقشات فرص إجـراء حـوار بنـاء بـني وقد نوقشت هذه ال
مرص وهذه الهيئات، فضال عن تناول الجوانب املتعلقة باالشكاليات املوضوعية والعملية الناجمة عـن وضـعية 

حول مكانة هذه االتفاقات الدولية ىف النظام القانوىن املرصى، وقد نجحت مرص ىف توضيح الكثري من الجوانب 
  .)1(االتفاقات ومدى مواءمة الترشيعات الوطنية للمعايري الدولية لحقوق اإلنسان

ومن املهم ىف هذا الصدد تناول موقف مرص من اتفاقات حقوق اإلنسان الدولية والوضع القانوىن لهـذه 
انوىن املرصى هى مـن املسـائل االتفاقات ىف النظام القانوىن املرصى، إذ أن وضعية هذه االتفاقات ىف النظام الق

التى تعنى بها اآلليات الدولية عند مناقشة التقارير الدورية للدول ىف هذا الخصوص، فضـال عـن أنهـا تحظـى 
  .بجانب كبري من مناقشاتها

ومام ال شك فيه أن النظام القانوىن املرصى يقوم عىل الدستور باعتباره القانون األعىل الذى يحدد هيكل 
واختصاصـاتها، وحقـوق االفـراد وحريـاتهم األساسـية، والضـامنات ام الحكم فيهـا والسـلطات العامـة الدولة ونظ

الدستورية لهذه الحقوق، وهو بذلك يعترب القانون األم والوثيقة األساسية التى تلتزم بها وتعمل عىل أساسها وتحفاظ 
  . فيذيةعليها، كل السلطات ىف الدولة سواء الترشيعية أم القضائية أم التن

ـى  وقد كان من الطبيعى واملنطقى ىف ظل الظروف الدولية والتاريخية املعارصة لتوقيت إعداد الدستور املرص
فضال عام هو مستقر عليه عامليـا ىف إعـداد  - ، أن يضع القامئون عىل إعداد الدستور نصب أعينهم 1971الدائم لعام

ملبادىء املتعلقة بحقوق اإلنسان وحرياتـه واملسـتجدات الحاصـلة كافة ا - الدساتري وما ورد بالدساتري السابقة ملرص 
بخصوصها عىل الساحة الدولية آنذاك وما حفلت به من مواثيق وإعالنات وقرارات ذات صلة بحقوق اإلنسان، مـع 

دراك مراعاة أال تخرج أحكام الدستور عند تضمينها تلك املواثيق عن منظور الرؤيـة املرصـية القوميـة، وىف إطـار اإل 
  الكامل لدور مرص عىل الساحة

                                                            
بعض االشكاليات املوضوعية عن االلتزامات الدولية ملرص والناشئة عن املواثيق الدولية لحقوق االنسان ، ىف محسن سناء خليل ،   )1(

املعايري الدولية وضامنات حامية حقوق االنسان ىف الدستور والترشيعات املرصية ، وزارة الخارجيـة بالتعـاون مـع ) محرر(عوض 
  . 206-205، ص ص  2006-2005رة ، برنامج األمم املتحدة االمناىئ ، القاه
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  .)1(الدولية وتأكيد احرتامها اللتزاماتها الدولية واإلقليمية 
املكانـة التـى حظيـت بهـا مبـادىء حقـوق االنسـان وحرياتـه  –مبا ال يـدع مجـاال للشـك  –ويعكس ذلك 

ية مـن حصـانات األساسية ىف مرص إذ اصبحت بذلك نصوصـا دسـتورية تتمتـع مبـا تتمتـع بـه النصـوص الدسـتور
  .)2(وضامنات تسمو عىل النصوص القانونية العادية وفقا للنظام القانوىن املرصى

ومن األهمية مبكان ىف هذا الصدد، التأكيد عىل أنه يرسى بشأن االتفاقات الدولية لحقوق اإلنسان بوجه 
املرتبة التى تتمتع بها القوانني من الدستور، فتاىت هذه االتفاقات ىف ذات  151عام نص الفقرة األوىل من املادة 

أن رئـيس الجمهوريـة «عىل السلم الترشيعى وهى تىل الدستور مبارشة، حيث يجرى نص الفقرة سالفة البيان 
هو املنوط به إبرام االتفاقات الدولية وإبالغها ملجلس الشـعب، وتكـون لالتفاقيـة قـوة القـانون بعـد إبرامهـا  

، ومـن ثـم تعتـرب االتفاقـات الدوليـة لحقـوق االنسـان بعـد »وضـاع املقـررةوالتصديق عليها ونرشها وفقـا لأل 
من الدستور، مبثابة قانون من القوانني الصادرة عـن  151التصديق عليها أو االنضامم إليها ونرشها عمال باملادة 

ميع السلطات السلطة الترشيعية، وبالتاىل فهى تعترب من النصوص القانونية الصالحة للتطبيق والنافذة أمام ج
، ومن ثـم فصـدور أى قـانون الحـق لهـا ال ينطـوى عـىل )3(ىف الدولة سواء الترشيعية أم التنفيذية أم القضائية

أحكامها أو يخالفها يعد مخالفة دستورية وسيوصـم هـذا القـانون بعيـب عـدم الدسـتورية باعتبـاره سـيكون 
االتفاقـات والـواردة بالدسـتور تعلقـة بهـذه مبخالفته أحكـام اتفاقـات حقـوق االنسـان، قـد خـالف األحكـام امل

وبناء عىل ذلك فإن هذا القانون حال صدوره يكون قابال لإللغـاء مـن املحكمـة الدسـتورية بحكـم ملـزم . )4(املرصى
  .لجميع السلطات ىف الدولة

نـورد وبعد استعراض وضعية االتفاقات الدولية لحقوق اإلنسان ىف النظام القانوىن املرصى، يجدر بنـا أن 
أهم االتفاقات الدولية التى أصبحت مرص طرفا فيهـا، تصـديقا أو انضـامما، سـواء تلـك السـابقة عـىل صـدور 
اإلعالن العاملى لحقوق اإلنسان أم تلك الالحقة له، أخذا ىف االعتبار ما استقر عليه العمل ىف األمم املتحدة مـن 

  اعتبار

                                                            
  .209-208املرجع السابق، ص ص :  ملزيد من التفاصيل، أنظر) 1(
 .210املرجع السابق، ص  )2(
  .215-214املرجع السابق، ص ص  )3(
،القـاهرة، 43جلـد ، امل173عبد الـلـه صالح، الحامية الدولية للحق ىف املساواة، مجلة السياسة الدولية، مؤسسـة األهـرام، العـدد . د) 4(

  .24، ص 2008يوليو 
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ى لحقوق االنسان والتى لها صلة مبا تضمنه اإلعالن العـاملى مـن االتفاقات الدولية السابقة عىل اإلعالن العامل 
حقوق وحريات، ىف حقيقتها اتفاقات معنية بالحقوق والحريات وتشكل ىف مجموعها صكوكا دوليـة سـاهمت 

  .)1(ىف صياغة الرشعة الدولية لحقوق اإلنسان
ن التى صـدقت عليهـا أو انضـمت ومن املفيد ىف هذا اإلطار، رصد أهم االتفاقات الدولية لحقوق اإلنسا

إليها مرص، وكذلك تلك التى مل تبد مرص أى موقف إيجاىب بشأنها سواء تصديقا أم انضامما، وذلـك عـىل النحـو 
  :)2(التاىل
  اتفاقات حقوق اإلنسان الدولية التى صدقت عليها مرص: أوال

  :تفاقات، ما يىلصدقت عىل عدد كبري من االتفاقات الدولية لحقوق االنسان، ومن هذه اال 
  :1926اتفاقية الرق لعام  -1

 1953، ثم تـال ذلـك تصـديقها عـىل بروتوكـول عـام  1928يناير  25صدقت مرص عىل اتفاقية الرق يوم 
ىف  73لعدد ، ونرشت االتفاقية بجريدة الوقائع املرصية الرسمية با1954سبتمرب  29ات االتفاقية يوم املعدل لذ

، ومبوجـب 1955يوليو لعام  7العمل وفق الربوتوكول املعدل لالتفاقية اعتبارا من  ، وتم1955سبتمرب لعام  22
الربوتوكول األخري استبدل بعبارة عصبة األمم، عبارة األمـم املتحـدة وبعبـارة املحكمـة الدوليـة للعـدل، عبـارة 

  .م املتحدةمحكمة العدل الدولية وغري ذلك من التعديالت لتتواءم صياغة االتفاقية مع ميثاق األم
جنيـف (وبالنسبة لالتفاقية التكميلية البطال الرق وتجارة الرقيق واألعـراف واملامرسـات املشـابهة للـرق

أبريل مـن نفـس  17، وتم العمل بها من تاريخ 1958أبريل لعام  17عليها مرص ىف ، فقد صدقت ) 1956لعام 
  .)3(اقيةمن ااتف 24العام وهو يوم ايداع وثيقة التصديق عمال باملادة 

                                                            
  .104سناء خليل ، دراسة عن النظام القانوىن املرصى ومبادىء حقوق االنسان ، مرجع سبق ذكره ، ص   )1(
  .112-104املرجع السابق، ص ص   )2(

 .16-7، ص ص ، املجلس القومى، القاهرة)2005-2004(املجلس القومى لحقوق اإلنسان، التقرير السنوى للمجلس: أنظر أيضا
طبقا للكتاب السنوى للمعاهدات متعددة األطراف بـاألمم  1956والتكميلية لعام  1926ورد تصديقه مرص عىل اتفاقيتى الرق لعام  )3(

  . 1املتحدة، الكتيب األول ، الجزء األول رقم 
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  :1948االتفاقية الدولية ملنع جرمية إبادة الجنس البرشى واملعاقبة عليها لعام  -2
واملنشور بالوقائع املرصية بالعدد  1951لسنة  121أصبحت مرص طرفا ىف االتفاقية مبوجب القانون رقم 

 100ذاتهـا ىف العـدد  ونرشت االتفاقيـة  1952يناير لعام  28، وصدقت عليها بتاريخ 1951أغسطس  16ىف  71
وهـو اليـوم التسـعون بعـد إيـداع وثيقـة  1952مـايو مـن عـام  3، وتم العمل بها اعتبارا مـن  1952ىف يوليو 

  .من االتفافية 13التصديق عمال بنص املادة 
  :1930الخاصة بالسخرة والعمل اإلجبارى لعام  )29(اتفاقية العمل الدولية رفم  -3

مكرر  81واملنشور بالوقائع املرصية بالعدد  1955لسنة  510القانون رقم صارت مرص طرفا فيها مبوجب 
مبوجب قـرار وزارة الخارجيـة  1956نوفمرب من عام  29من وتم العمل بها اعتبارا  1955عام  أكتوبر من 23ىف 

ة التصـديق ، وذلك بعد مرور عام عىل ايداع وثيق 1956يناير من عام  9ىف  3املنشور بالوقائع املرصية بالعدد 
  .من االتفاقية 28عمال باملادة 

  :1957والخاصة بتحريم عمل السخرة لعام  )105(اتفاقية العمل الدولية رقم  -4
دد واملنشور بالوقائع املرصـية بالعـ 1958أكتوبر  4بتاريخ  1240باتت مرص طرفا فيها بالقرار الجمهورى رقم 

مبوجب قرار الخارجية الصادر ىف  1959أكتوبر  23ا اعتبارا من ، وقد تم العمل به1958ديسمرب من عام  25ىف  101
عمال باملـادة  1958أكتوبر من عام  23وذلك بعد مرور عام عىل إيداع وثيقة التصديق الحاصل ىف  1958نوفمرب  13

  .الرابعة من االتفاقية
  :1950االتفاقية الدولية ملنع االتجار ىف األشخاص واستغالل دعاة الغري لعام  -5

، ونرشـ 1959مـايو  11ىف  884لجمهـورى رقـم أصبحت مرص أحد أطراف تلك االتفاقيـة مبوجـب القـرار ا
، 1959يونيـو مـن عـام  12قيـة بتـاريخ ، ثم صدقت مرصـ عـىل االتفا1959مايو  23ىف  105بالجريدة الرسمية بالعدد 

بعـد مـرور  1959سـبتمرب  10اعتبارا مـن وقد تم العمل بها  1959نوفمرب  9ىف  244رشت بالجريدة الرسمية بالعدد ون
  .من االتفاقية 24تسعني يوما عىل ايداع وثيقة التصديق عمال بنص املادة 

  :1966 شكال التفرقة العنرصية لعاماالتفاقية الدولية إلزالة كافة أ  -6
ر ينـاي 25بتـاريخ  1967لسـنة  369أصبحت مرص طرفا ىف هذه االتفاقية مبوجب القرار الجمهورى رقـم 

ىف  45عـدد ونرشت االتفاقية بالجريدة الرسمية ىف ال. 1967مايو من عام  1االتفاقية ىف وصدقت مرص عىل  1967
  ،1972نوفمرب من عام  11
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وهو تاريخ دخول االتفاقية دوليا لحيز النفـاذ عمـال باملـادة  1969 يناير 4وقد تم العمل بها ىف مرص اعتبارا من  
  .دولة 27من االتفاقية باكتامل  19
  :1973االتفاقية الدولية لتحريم جرمية الفصل العنرصى واملعاقبة عليها لعام  -7

 13، وصدقت عليهـا بتـاريخ 1977لسنة  62صارت مرص طرفا ىف االتفاقية مبوجب القرار الجمهورى رقم 
، وتـم  1977أغسـطس مـن عـام  11ىف  32، وتم نرش قرار التصديق ىف الجريدة الرسمية بالعـدد  1977يونيو 

  .من االتفاقية 15، بعد اليوم الثالثني من تاريخ االيداع عمال بنص املادة  1977يوليو  15العمل بها اعتبارا من 
  :1951 االتفاقية الخاصة بوضع الالجئني لعام -8

، وتم 1980يونيو  28بتاريخ  1980لسنة  331صارت مرص طرفا ىف هذه االتفاقية بالقرار الجمهورى رقم 
ـها بالجريـدة الرسـ1981مـايو  22ديق عليها بتاريخ تصال ، وقـد 1981نـوفمرب  26ىف  48مية بالعـدد ، تـم نرش

، وهو اليوم التسعني لتاريخ إيداع وثيقـة التصـديق عمـال بـنص 1981أغسطس  20بها مرص من تاريخ  عملت
  .من االتفاقية 43املادة 

  :1967بوضع الالجئني لعام  الخاصة الربوتوكول الخاص بتعديل االتفاقية الدولية -9
 333رار الجمهوريـة رقـم مبوجـب القـ 1980يونيو من عام  28صارت مرص طرفا ىف هذا الربوتوكول بتاريخ 

، فضـال عـن أنـه قـد بـدأ 1981ىف نـوفمرب  45ية بعـددها رقـم الربوتوكول بالجريدة الرسم ، وتم نرش1981لسنة 
  .من الربوتوكول 8املادة  إعامال لنص 1981مايو  22العمل به اعتبارا من 

 واالجتامعية والثقافية لعـام، والحقوق االقتصادية وليان للحقوق املدنية والسياسيةالعهدان الد -10
1966:  

 1982يناير من عام  14، وصدقت عليهام بتاريخ 1967أغسطس  4عىل العهدين بتاريخ وقعت مرص   
وأصبت طرفا ىف الثانية  1981لسنة  536ر الجمهورى رقم وقد أصبحت مرص طرفا ىف االتفاقية األوىل وفق القرا

من الجريـدة الرسـمية ىف  15، ونرشت االتفاقية األوىل بالعدد  1981لسنة  537مبوجب القرار الجمهورية رقم 
، وتـم العمـل بهـام  1982أبريـل  8من الجريـدة ىف  14أما الثانية فقد نرشت بالعدد  1982أبريل من عام  15

مـن االتفاقيـة األوىل  49أى بعد مرور ثالثة أشهر عىل التصديق عمال بـنص املـادة  1982أبريل  14اعتبارا من 
  .من االتفاقية الثانية 27واملادة 
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  :1979كال التمييز ضد املرأة لعام االتفاقية الدولية للقضاء عىل كافة أش -11
 18، وصدقت عليها بتـاريخ 1981 لسنة 434باتت مرص طرفا ىف االتفاقية مبوجب القرار الجمهورى رقم 

وتـم .  1981ديسـمرب  27الصـادر ىف  51، وتم نرشها بالجريدة الرسمية بعددها رقـم  1981سبتمرب من العام 
  .من االتفاقية 27عمال بنص املادة  1981أكتوبر من العام  18العمل باالتفاقية اعتبارا من 

  :1953لمرأة لعام االتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق السياسية ل -12
، أصبحت مرص مبوجبه طرفـا ىف 1981يونيو  17، بتاريخ 1981لسنة  345صدر قرار جمهورى تحت رقم 

 49رقـم  ، ونرشـت بالجريـدة الرسـمية بعـددها1981سبتمرب من عام  8يها بتاريخ هذه االتفاقية، وصدقت عل
مـن  6وثيقة التصديق عمـال بـنص املـادة  ، بعد مرور تسعني يوما عىل تاريخ إيداع1981ديسمرب  3الصادر ىف 

  .االتفاقية
االتفاقية الدولية ملناهضة التعذيب واالشكال األخرى من املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو غـري  -13

  :1984االنسانية أو املهينة لعام 
لسـنة  154قرار الجمهـورى رقـم مبوجب ال 1986أبريل من عام  6أصبحت مرص طرفا ىف هذه االتفاقية ىف 

، 1988 ينـاير 7ىف العـدد األول ىف  ، ونرشـت بالجريـدة الرسـمية1986مايو من عام  25قت عليها ىف ، وصد1986
، وهو اليوم الثالثني لتـاريخ إيـداع وثيقـة التصـديق عمـال بـنص 1986يوليو  25ا من وقد تم العمل بها اعتبار 

  .من االتفاقية 27املادة 
  :1989ل لعام االتفاقية الدولية لحقوق الطف -14

مـايو  24الصـادر  بتـاريخ  1990لسنة  260باتت مرص طرفا ىف االتفاقية وفقا للقرار الجمهورى رقم   
  .2/9/1990، ودخلت حيز النفاذ بتاريخ 1990يوليو من عام  8، وصدقت عليها بتاريخ 1990

  :1985االتفاقية الدولية ملناهضة الفصل العنرصى ىف الرياضة لعام  -15
ديسـمرب مـن عـام  23بتاريخ  1990لسنة  562 طرفا ىف هذه االتفاقية بالقرار الجمهورى رقم باتت مرص

يونيـو مـن  17ىف  24لعـدد ونرشت بالجريدة الرسـمية با 1991ابريل من عام  2وتم التصديق عليها ىف  1990
مـا مـن تـاريخ إيـداع أى بعـد مـرور ثالثـني يو  1991مايو من عام  2، كام بدأ العمل بها اعتبارا من 1991عام 

  .من ذات االتفاقية 18وثيقة التصديق عمال باملادة 
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  :1990االتفاقية الدولية لحقوق العامل املهاجرين وأفراد أرسهم لعام  -16
هـا مجلـس ووافـق علي 1991لسـنة  446أصبحت مرص طرفا ىف هذه االتفاقية بـالقرار الجمهـورى رقـم 

، ونرشـت ىف الجريـدة الرسـمية 1993فربايـر  16عليهـا بتـاريخ  ، وتـم التصـديق1992ديسـمرب  26الشعب ىف 
مبوجب قرار وزارة الخارجيـة  1993يونيو 1، ولقد بدأ العمل بها اعتبارا من 1993أغسطس  5يوم  31بعددها رقم 

 وهو اليوم األول من الشهر الذى يىل انقضاء مدة ثالثة أشـهر عـىل تـاريخ إيـداع وثيقـة 1993يونيو  5يوم  38رقم 
  .من االتفاقية 87التصديق عمال بنص املادة 

  :بشأن الحد األدىن لسن االستخدام 1973لسنة  138اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  -17
فرباير من عام  21الصادر ىف  1999لسنة  67أصبحت مرص طرفا ىف هذه االتفاقية مبوجب القرار الجمهورى رقم 

يونيو من عام  9، وقد تم العمل من تاريخ 1999سبتمرب من عام  2ىف  ا الصادربالجريدة الرسمية بعدده ، ونرشت1999
2000.  

  :بشأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفال 1999لعام  182اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  -18
مـارس  23الصادر ىف  2002لسنة  69أصبحت مرص طرفا ىف هذه االتفاقية مبوجب القرار الجمهورى رقم 

  .2002يوليو  25ىف  30، وقد نرشت بالجريدة الرسمية بعددها رقم  2002من عام 
واسـتغاللهم ىف البغـاء لعـام  الربوتوكول االختيارى التفاقية حقوق الطفـل بشـأن بيـع االطفـال -19

2000:  
مـايو  13الصـادر ىف  2002لعام  104ل مبوجب القرار الجمهورى رقم صارت مرص طرفا ىف هذا الربوتوكو 

  .2002من عام 
الربوتوكول االختيارى التفاقية حقوق الطفل بشأن اشرتاك األطفال ىف النزاعـات املسـلحة لعـام  -20

2000:  
والـذى مبوجبـه باتـت مرصـ  2002مايو من عام  13ىف   2002لعام  105صدر القرار الجمهورى رقم   

  .طرفا ىف هذا الربتوكول
حة الجرمية املنظمة عـرب الوطنيـة والخـاص باالتجـار الربوتوكول امللحق باالتفاقية الدولية ملكاف -21

  :باالطفال والنساء
  295أصبحت مرص طرفا ىف هذا الربوتوكول مبوجب القرار الجمهورى رقم 
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سـبتمرب  9ىف  37، وقد تم نرشه بالجريدة الرسمية بعددها رقم 2003نوفمرب من عام  4الصادر ىف  2003لعام  
  .2004أبريل من عام  4وتم العمل به اعتبارا من  2004

  :2006ق األشخاص ذوى اإلعاقة لعام اتفاقية األمم املتحدة لحقو  -22
اتفاقيـة «،  2006ديسـمرب 13، املـؤرخ يف 61/611اعتمدت الجمعية العامة لألمم املتحـدة، مبوجـب القـرار رقـم

من الزمن جانبا مهام ضـمن ، فلقد شكلت حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة عىل مدى فرتة طويلة »األشخاص ذوي اإلعاقة
أجندة األمم املتحدة وسائر املنظامت الدولية، وأسفر هذا االهتامم عن نتائج كثرية، يذكر منهـا إقـرار الجمعيـة العامـة 

  .)1(»1971اإلعالن الخاص باملتخلفني عقليا يف عام «لألمم املتحدة 
جاه االعرتاف واالهتامم بحقوق األشخاص ويعد ذلك اإلقرار أوىل الخطوات التي انتهجتها األمم املتحدة ت

  . ذوي اإلعاقة
ويف مرحلة الحقة استكامال لالهتامم الدويل بحقوق هذه الفئة الخاصة واملهمشة، أصدرت الجمعيـة   

، ثم ومبادىء حاميـة األشـخاص املصـابني مبـرض )2(1975العامة إعالنا آخر خاص بحقوق املعوقني وذلك يف عام
 .)3(1991لعام  بالصحة العقليةالعناية عقىل وتحسني 

، اعرتافا بالحاجة إىل »سنة دولية للمعوقني« 1981وكانت الجمعية العامة لألمم املتحدة، قد أعلنت  عام   
ديسـمرب  3مزيد من الجهود الدولية للتصدي للمشاكل التي يواجهها املعوقون، كـذلك أعلنـت الجمعيـة العامـة يف 

 20ىف  84/69ومبوجب قرار الجمعية العامـة رقـم . ا لألمم املتحدة للمعوقيــنعقد 1992 – 1983الفرتة من  1982
  . »القواعد النموذجية املتعلقة بتحقيق تكافؤ الفرص للمعوقني« صدرت 1993ديسمرب 

ونتيجة لهذا االهتامم الدويل امللحوظ، فقد بدأت الدول يف تنفيذ برامج إليجاد عمل لألشخاص املصـابني 
كام خصصـت بعـض البلـدان . د عىل تدشني منط من أمناط املعاملة التفضيلية لهؤالء األشخاصبعجز مع التأكي

  .)4(حصصا دنيا من الوظائف لألشخاص ذوي اإلعاقة

                                                            
 .وما بعدها 720حقوق اإلنسان، مجموعة صكوك دولية، مرجع سبق ذكره، ص  )1(
  .وما بعدها 759لسابق، ص املرجع ا )2(
 .وما بعدها 723املرجع السابق،  )3(
 .210-208ص ص  ،2005القاهرة،  دار النهضة العربية، ، الطفل لحقوق الدولية الحامية ، خوات أبو جميل ماهر.د  )4(
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وقد اكتمل االهـتامم الـدويل بحقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة بـاعتامد اتفاقيـة األمـم املتحـدة لحقـوق 
ت الجامعة الدولية بأرسها برضورة العمـل عـىل حاميـة وكفالـة ، والتي طالب2006األشخاص ذوي اإلعاقة لعام 

حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة دون متييز، وهو ما يتضح يف الطبيعة الشارعة لهذه االتفاقية، وأيضا يف استنادها 
  . للعديد من االتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق اإلنسان

 وقد كانـت مرصـ. روتوكولها اإلضايفع عىل االتفاقية وبدولة قامت بالتوقي) 85(الجدير بالذكر، أن هناك 
من بني الدول التى وقعت عىل االتفاقية دون التصديق إال أنها وبعـد دخـول االتفاقيـة حيـز النفـاذ يف مـارس 

  .2008، بادرت إىل التصديق عليها ىف عام 2007
  :ها مرصاتفاقات حقوق اإلنسان الدولية التى مل تصدق عليها أو تنضم إلي: ثانيا

االتفاقـات الدوليـة لحقـوق  -فـيام يـىل  -بعد أن تناولنا االتفاقات التى صـدقت عليهـا مرصـ، سـنتناول
االنسان التى مل تبد مرص موقفا إيجابيا إزاءها سواء تصديقا أو انضامما، ولعل هـذا املوقـف لـه مـا يـربره مـن 

تى هى دين الدولة واملصدر الرئيىس للترشـيع وجهة النظر املرصية من قبيل التعارض مع الرشيعة اإلسالمية ال
ىف مرص بنص الدستور أو السيادة الوطنية أو األمن القومى املرصى أوالعادات والتقاليـد واملوروثـات الثقافيـة؛ 
وبهذا املوقف املرصى السلبى من بعض اتفاقات حقوق اإلنسان تكتمل الرؤية الخاصة مبوقف مرصـ إزاء هـذا 

  :)1(ومن تلك االتفاقات النوع من االتفاقات،
، األول وهـو الخـاص بعقـد الربوتوكوالن األول والثاىن للعهد الدوىل للحقـوق املدنيـة والسياسـية  )1

االختصاص للجنة املنشأة وفقا ألحكام االتفاقية، ىف تلقى وفحص شكاوى األفراد والثاىن هو الخاص بإلغاء 
  . عقوبة اإلعدام

  .1968نسانية لعام رب والجرائم ضد اإل اتفاقية عدم تقادم جرائم الح  )2
  .1957جنسية املرأة املتزوجة لعام اتفاقية   )3
  .1961لحد األدىن لسن الزواج لعام اتفاقية الرضا بالزواج وا  )4
  .1961ن حاالت عدميى الجنسية لعام اتفاقية الحد م  )5
  .1954قية وضع عدميى الجنسية لعام اتفا  )6

  فاقات حقوق االنسان التى صدقت عليها مرص وتلكوبعد هذا االستعراض ألهم ات

                                                            
 .114-113دراسة عن النظام القانوىن املرصى ومبادىء حقوق االنسان، مرجع سبق ذكره، ص ص سناء خليل، ) 1(
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التى مل تصدق عليها أو تنضم إليها، يكون من املفيد التأكيد عىل أن اتفاقـات حقـوق اإلنسـان التـى صـدقت  
قوانني مرصية، ويرتتب عىل ذلك أن كافة مبادىء حقوق اإلنسان وحرياتـه  -بهذ املثابة  -عليها مرص قد باتت 

اقات الدولية املعنية، تتمتع بقيمة تصل إىل قيمة النصوص الدستورية مام يجعلها تتمتع مبيزتني الواردة ىف االتف
  :)1(أساسيتني وفقا للنظام القانوىن املرصى، هام

الحامية املقررة للنصوص الدستورية إذ أن االتفاقية تستند ملبـدأ مقـرر دسـتوريا ويرتتـب عـىل ذلـك أن  :أولهام
كافة القوانني القانونية النافـذة فعـال والتـى قـد تكـون متعارضـة معهـا أو مخالفـة لهـا أو أى يوصم بعدم الدستورية، 

ـا، ويسـتطيع كـل ذى مصـلحة اللجـوء  ترشيعات أخرى قد تصدر مستقبال تتضمن مساسا بها أو تعارضا أو مخالفـة له
  .ملزم باألوضاع املقرر إىل املحكمة الدستورية للقضاء بعدم دستورية تلك القوانني بحكم

أن أحكام االتفاقات الدولية لحقوق االنسـان وحرياتـه باعتبارهـا قـانون مـن قـوانني الـبالد  :أما ثانيهام
من الدستور، سوف تتمتع فور إمتام اإلجراءات الدسـتورية بالتصـديق عليهـا ونرشـها،  151حسبام تقرر املادة 

ويـوفر ذلـك . م تلـك السـلطات بجميـع أحكامهـابالتطبيق والنفاذ املبارش أمام جميع السلطات بالدولة والتـزا
فعـل األشـخاص بشكل مبارش، الحق ملن يترضـر مـن عـدم تطبيقهـا أو مخالفتهـا، سـواء كـان يرجـع ذلـك إىل 

الطبيعيني أو الهيئات والجهات الحكومية وغريهـا، ىف اللجـوء إىل القضـاء وفقـا لطبيعـة املخالفـة باألوضـاع املقـررة 
  .ئة عنهاللحصول عىل الحقوق الناش

ومام يذكر أن ساحات القضاء املرصى، قد حفلت بالعديد من التطبيقات العملية لنصوص االتفاقـات الدوليـة ىف 
هذا املجال، كام تضمنت أحكام املحاكم عىل مختلف درجاتها ونوعياتها، اإلشارة إىل العديد من نصوص اتفاقات حقوق 

فضال عن ذلـك فقـد أشـارت املحكمـة الدسـتورية . انونية معمول بهااالنسان وأقامت قضائها عليها باعتبارها نصوص ق
ـا  العليا ىف العديد من أحكامها إىل االعالنات والقرارات واملواثيـق الدوليـة واإلقليميـة املعنيـة بحقـوق االنسـان، مبـا فيه

قامت عليه لتضـيف  اإلعالن العاملى لحقوق االنسان وذلك ىف معرض تفسريها للحقوق محل بحثها وردها ألصلها الذى
ـاىب بقضائها العديد من املبادىء الدستورية الهامة ىف مجال حقوق االنسان وحرياتـه األساسـية، كـام  التـزم املرشـع العق

  .)2(املرصى بتجريم األفعال املشار إليها ىف اتفاقات حقوق االنسان

                                                            
بعض االشكاليات املوضوعية عن االلتزامات الدولية ملرص والناشئة عن املواثيق الدولية لحقـوق االنسـان، مرجـع سـبق سناء خليل، ) 1(

 .217-216ذكره، ص ص 
  .217-216املرجع السابق ، ص ص  )2(
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مـن االلتزامـات قبـل ويرتتب عىل تصديق أوانضامم مرص لالتفاقات الدولية لحقوق اإلنسان عـددا 
  :)1(الدولة من الناحية الترشيعية منها

إصدار الترشيعات والتعديالت الواجب إمتامها وفقا ألحكام االتفاقية ومن مثل هذا األمـر مـا تضـمنه   : أوال
كل من اتفاقيتى التفرقة العنرصية والتعذيب من أجل تجريم هذه األفعال ووضع عقوبات لهـا إذ ىف 

 عىل املرشع الوطنى التدخل بإصدار القانون العقاىب لهذه األفعال ووضع العقوبات هذه الحالة يتعني
وضـع نظـام خـاص ملسـاءلة : تفاقية إقرار بعض االجـراءات مثـلاملناسبة لها وكذلك ىف حالة طلب اال 

ىف يتصل باالسم أو الجنسية إىل غري ذلك مـن األمـور، إذ يتعـني الصغار أو تحديد سن أدىن للزواج أو ما 
هذه الحاالت أن يتدخل املرشع الوطنى بإصدار الترشيعات الالزمة مبا يتواءم مع أحكام االتفاقية الدولية، 
وتجرى هذه التعديالت غالبا عىل نحو ما سار عليه املرشع الوطنى ىف املرحلة السابقة عىل التصديق عىل 

  .االتفاقية املعنية
أحكام االتفاقية أو تخالفها باعتبـار أن اتفاقـات حقـوق اإلنسـان وإن االلتزام بعدم إصدار قوانني تعارض  :ثانيا

، قـوانني مرصـية إال أنهـا ىف واقـع األمـر تسـتند إىل نصـوص من الدستور 151تعد وفقا للامدة  كانت
دستورية تحد من مجال عمل املرشع الوطنى بشأنها والذى يتعني أن يلتزم بها وفقـا للضـوابط التـى 

  .)2(دستورية العليا ىف مجال تنظيم الحقوق والحرياتوضعتها املحكمة ال
  املبحث الثالث

  التحفظات التى أبدتها مرص عىل بعض  
  اتفاقات حقوق اإلنسان 

قبل الخوض ىف تبيان تحفظات مرص عىل اتفاقات حقوق اإلنسان، فالبد أوال أن نتطرق إىل الدوافع التى 
  دولية وال سيام تقود الدول لسلوك هذا املسلك تجاه أى اتفاقية

                                                            
 .221-220املرجع السابق، ص ص ) 1(
محمد عوض، املحكمة الدستورية العليا وحامية حقوق اإلنسان املكفولة ىف الدستور  عوض: ملزيد من املعلومات ىف هذا الخصوص، أنظر  )2(

دراسات تطبيقيـة عـن .. ، حقوق اإلنسان )معدون(عبدالعظيم وزير. محمد السعيد الدقاق، د. محمود رشيف بسيوىن، د. املرصى، ىف د
  .وما بعدها 241، ص 1989بريوت، نوفمرب  العامل العرىب، املجلد الثالث، دار العلم للماليني، الطبعة األوىل،

وما  263رابح لطفى جمعة، حقوق اإلنسان ىف قضاء املحكمة الدستورية العليا املرصية، ىف املرجع السابق، ص : أنظر كذلك
 .بعدها
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االتفاقات الخاصة بحقوق اإلنسان ىف إطار النطرية العامة للتحفظ عىل االتفاقات الدولية عموما، فمن األمور  
املألوفة ىف إطار النظرية العامة لالتفاقات الدولية ىف القانون الدوىل العـام، أن الـدول ىف سـبيل إعاملهـا ملبـدأ 

ىل اعتبارات املصـلحة الوطنيـة، عـادة مـا تقـرن تصـديقها أو انضـاممها إىل أى السيادة اإلقليمية ونزوال منها ع
مـن نطـاق االلتزامـات امللقـاه عـىل  -بشكل أو بـآخر  -اتفاق دوىل بإيراد بعض التحفظات التى تنال أو تقيد 

  .عاتقها واملرتتبة عىل االتفاق الدوىل والنافذة ىف مواجهتها
االنسان تتعلق من ناحية أوىل مبسائل تدخل ىف صميم االختصـاص وحيث أن االتفاقات الدولية لحقوق 

الداخىل للدولة، ومن ناحية ثانية فهى تهدف إىل حامية حقـوق وحريـات لصـالح األفـراد بصـفتهم اإلنسـانية 
ولصالح املجتمع الدوىل، فـإن التحفظـات عـىل االتفاقـات الدوليـة لحقـوق اإلنسـان مبـا فيهـا بطبيعـة الحـال 

االتفاقية الدولية ملناهضة التمييز ضد املرأة، واتفاقية حقوق الطفل، فضـال عـن : حل هذه الدراسةاالتفاقات م
العهد الخاص بالحقوق االقتصادبة واالجتامعية والثقافية، تتسم بسامت خاصة ووضعية شديد الخصوصـية ىف 

  .إطار النظرية العامة للتحفظ عىل االتفاقات الدولية
  ات الدولية لحقوق اإلنسانالتحفظ ىف نطاق االتفاق

، فقـد عرفتـه 1969نشري بداية إىل تعريف التحفظ الذى أتت به اتفاقية فيينا لقانون املعاهـدات لعـام 
ترصيح من جانب واحد تتخذه الدولة عند التوقيع عىل املعاهدة أو التصديق عليها أو االنضامم إليها أو «بأنه 

  . )1(»ديل األثر القانوىن لبعض أحكام املعاهدة ىف مواجهتهاقبولها، مستهدفة من ورائه استبعاد أو تع
وقد فصلت اتفاقية فيينا ىف بيانها للحاالت التى ال يجوز فيها التحفظ عىل املعاهدة وحرصتها ىف حـاالت 
ما إذا كان التحفظ محظورا بنص رصيح أو إذا كانت املعاهـدة تجيـز تحفظـات معينـة لـيس مـن بينهـا هـذا 

  .)2(كان التحفظ ال يتامىش مع موضوع املعاهدة والغرض منها التحفظ أو إذا
والتحفظ وفق ما تقدم ، يعد أحد مظاهر السيادة التى تبارشها الدول وينبغى االعرتاف به؛ ألن الدولـة 

  مبقتضاه تضع قيودا معينة بالنسبة إىل تحديد نطاق اآلثار

                                                            
  .1969من اتفاقية فيينا للمعاهدات لعام  19،  20راجع ىف ذلك الشأن أحكام املادتني  )1(

  :وللمزيد ، أنظر
Beleinda Clark, The Vienna Convention Reservation , Regime and The Convention on  
Elimination of Racial discrimination, A.J.I.L,vol 85,1991,pp.281et seq. 

  .من اتفاقية فيينا) د/ 2(راجع املادة  )2(
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ء فيام يختص بعالقاتها مع األطراف األخـرى ىف االتفـاق أو القانونية املرتتبة عىل االتفاق الدوىل ذى الصلة سوا 
  .فيام يتعلق برسيانه ىف مجالها الداخىل

ومام ال شك فيه أن التحفظات تحظى بوضع خاص ىف نطاق االتفاقات الدوليـة لحقـوق االنسـان بصـفة 
ميم االختصـاص عامة؛ ذلك أن حقوق االنسان وحرياته، كانـت ىف ظـل القـانون الـدوىل التقليـدى تقـع ىف صـ

الداخىل للدولة وهو االختصاص الذى يعرف باملجـال املحفـوظ الـذى يحظـر عـىل الـدول األخـرى التـدخل ىف 
شئونه بأى شكل من أشكال التدخل، هذا إىل جانب أن التحفظ يعد مظهرا من مظاهر السيادة التـى تبارشهـا 

  .عالقاتها مع الدول األخرى أو ىف مجالها الداخىلالدولة كام أسلفنا، بهدف تقييد رسيان التزاماتها الدولية ىف 
ومن املسلم به ىف ظل النظرية العامة التفاقات حقوق اإلنسان، أن اتفاقـات حقـوق اإلنسـان عمومـا ال 
تتضمن التزامات تبادلية تلتزم بها دولة تجاه دولة أخرى، أو يخضع تطبيقها ملبـدأ التبادليـة واملعاملـة باملثـل، 

االتفاقات التزامات موضوعية تقع عىل عاتق الدولة لصالح رعاياها بالدرجة األوىل، فهى تقرر  وإمنا ترتب هذه
حقوق وحريات مبارشة لألفراد وملصلحة املجتمع الـدوىل عمومـا؛ أى أن املوضـوع الرئيىسـ والهـدف األسـاىس 

غض النظر عـن جنسـياتهم لهذه االتفاقات يتجه بشكل أساىس إىل حامية الحقوق والحريات األساسية لألفراد ب
ىف  -ىف مواجهة الدول التى يخضعون لوالياتها أو أية دولة أخرى طرف ىف االتفـاق الـدوىل ذى الصـلة أو حتـى 

  .)1(ىف مواجهة دول أخرى غري األطراف ىف االتفاقية -حاالت معينة 
وق اإلنسان تكمن نستخلص مام سبق أن املشكلة بالنسبة ملسألة التحفظات عىل االتفاقات الدولية لحق

باألساس، ىف كيفية التوفيق واملواءمة بني طرىف املعادلة الصعبة واملتمثلة عـىل أحـد طرفيهـا، ىف أن الـتحفظ ىف 
جوهره والغرض منه، يعد مظهرا للسيادة تهدف الدولة من وراء مبارشته حامية نظامها العام الداخىل وتقييـد 

ف اآلخر لتلك املعادلة فيتمثل فيام تنطوى عليه اتفاقات حقـوق االنسـان أثر التزاماتها املرتتبة عليه، وأما الطر 
من قيود ترد عىل سيادة الدول األطراف سواء من خالل النصوص التى تتضـمن أحكامـا وقواعـد موضـوعية أو 

تتكون ىف الغالب من أشخاص يعملون بصفتهم الشخصية كخرباء  -عن طريق تلك النصوص التى تنىشء آليات 
  .اقاتن مهمتها مراقبة تطبيق الدولة اللتزاماتها املرتتبة عليها وفقا لهذه االتفوتكو  -

                                                            
(1) Rebecca Cook, Reservation to Convention on The Elimination of iscrimination against woman , 

V.J.I.L, vol , 30 , 1990, pp.643-650. 
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، مل يكن األمر بالنسبة ملسألة التحفظ عىل االتفاقات الدولية لحقوق األنسان عـىل وأمام هذه املعادلة الصعبة 
  .   )1(ئفهاوترية واحدة أو عىل نسق واحد فيام يتصل باألنواع املختلفة لهذه االتفاقات وطوا

 1951مـايو مـن عـام  28ونشري ىف هذا الصدد إىل الفتوى التى أصدرتها محكمة العدل الدوليـة ىف يـوم 
بخصوص التحفظات التى أبدتها بعض الدول عىل بعض أحكام اتفاقية األمم املتحدة ملنع جرمية إبادة الجـنس 

دولة التى تبدى تحفظا تقبله بعض الدول دون أن ال" ، فقد أكدت املحكمة 1948البرشى واملعاقبة عليها لعام 
البعض اآلخر ميكن أن تعترب طرفا ىف االتفاقية ىف مواجهة الدول التى قبلت التحفظ دون الدول التى اعرتضـت 

  .)2("عليه، وذلك رشيطة أن يكون التحفظ متسقا مع موضوع املعاهدة والغرض منها
لدولة املتحفظـة ىف مواجهـة الـدول التـى تعـرتض عـىل ومتثل فتوى محكمة العدل الدولية سالحا قويا ل

تحفظها ذلك أنه مبجرد اعرتاض إحدى الدول عىل تحفظ دولة أخرى يكون ذلك االعرتاض مبثابة إلغـاء للعالقـة 
االتفاقية فيام بني الدولتني املتحفظة والرافضة للتحفظ، وىف املقابل تظل تلك العالقة قامئـة ىف مواجهـة الـدول 

بالتحفظ، األمر الذى يعنى احتواء الفتوى لألزمة القامئة بشأن قبول أو رفض التحفظات ومـا يرتبـه  التى قبلت
  .    ذلك ىف طبيعة عالقات الدول األعضاء ىف االتفاقية

 24وعقب صدور هذه الفتوى من محكمـة العـدل، أصـدرت الجمعيـة العامـة لألمـم املتحـدة قـرارا ىف 
 العام عدم مناقشة التحفظات التى تتضمنها التصديقات التى تودع لديـه طلبت فيه من األمني 1952ديسمرب 

  .بشأن املعاهدة الجامعية
الـتحفظ : وىف شأن الحديث عن الـتحفظ، يكـون جـديرا بالـذكر أن هنـاك نـوعني مـن الـتحفظ أولهـام

نوىن للنص محل الـتحفظ أما النوع األول فيهدف إىل استبعاد األثر القا. التحفظ التفسريى: باالستبعاد، وثانيهام
بأن ال ينطبق عىل الدولة أو عىل املنظمة التى أبدت التحفظ، أما النـوع الثـاىن فإنـه يهـدف إىل إعطـاء الـنص 

  املتحفظ عليه معنى معينا يطبق ىف إطاره عىل الدولة أو عىل املنظمة الدولية مبدية التحفظ أو أن ينطبق

                                                            
ـالة ماجسـتري ، كليـة : هالة السيد إسامعيل هالىل ، دور األمم املتحدة ىف حامية حقوق اإلنسان )1( دراسـة حالـة مناهضـة التمييـز ضـد املـرأة،  رس

  .115، ص 2004االقتصاد والعلوم السياسية ، جامعة القاهرة، 
عز الدين فودة ، حول تعديل ميثاق جامعة الدول العربية ، النظرية العامة ىف تعديل املواثيق الدولية ، مجلة معهـد : للمزيد أنظر )2(

  .وما بعدها 57، القاهرة ، ص  1972، مارس  3البحوث والدراسات العربية ، العدد 
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  . )1(بادىء التى يقوم عليها النظام القانوىن للدولة املتحفظةالنص وفق تفسري ال يتعارض مع القيم وامل 
وميكن القول بأن موقف االتفاقات الدولية لحقوق اإلنسان من مسألة التحفظات عموما ىف ضـوء هـذه 
الفتوى، واستنادا إىل الراجح قانونا وفقها، يتفاوت مـا بـني الحظـر املطلـق وبـني اإلجـازة الرصـيحة والضـمنية، 

  .و الجزئيةالكلية أ 
واملامرسات املامثلـة للـرق لعـام  واإلتجار فيهويشار ىف هذا الصدد إىل أن االتفاقية اإلضافية بشأن إلغاء الرق 

، فهاتان االتفاقيتان تحظـران رصاحـة  1960، وكذلك االتفاقية الخاصة مبناهضة التمييز ىف مجال التعليم لعام 1956
  .)2(التحفظات جميع

ـى، فقـد أجـازت الـتحفظ عـىل بعـض أحكامهـا أما االتفاقية الدو  لية إلزالة كافة أشـكال التمييـز العنرص
أال يتعارض التحفظ مع غاية االتفاقية وأهدافها أو يؤدى إىل إيقاف عمل : رصاحة وإن قيدته برشطني مؤداهام

  . )3(ألقلأى من الهيئات املنشأة مبوجب االتفاقية وأن يقبله أو يوافق عليه ثلث الدول االطراف عىل ا
وأما بالنسبة للعهدين الدوليني للحقوق املدنية والسياسية والحقوق االقتصادية واالجتامعيـة والثقافيـة، 

سـكتت عـن مسـألة  -مـثال  - ، فهذه املواثيـق الثالثـةيارى امللحق بالعهد الدوىل األولوكذلك الربوتوكول االخت
رفض االقرتاح الربيطاىن إبان اإلعـداد للعهـد الـدوىل التحفظ ومل تتضمن نصوصا رصيحة بهذا الشأن، فضال عن 

من االتفاقيـة الدوليـة إلزالـة كافـة  20للحقوق املدنية والسياسية واملتعلق بتضمني العهد نصا مشابها للامدة 
  .)4(أشكال التمييز العنرصى

تحفظ عـىل هـذه طبقا للقاعدة العامة ىف القـانون الـدوىل، ال يجـوز الـ«ويذهب رأى فقهى إىل القول بأنه 
  تحفظ بدون نص رصيح حيث ال –املنوه عنهم  –االتفاقات الثالثة 

                                                            
  .97، ص  2005-2004هضة العربية ، الطبعة الخامسة ، القاهرة ، إبراهيم العناىن ، القانون الدوىل العام ، دار الن. د) 1(

محمد سامى عبدالحميـد، مرجـع . ، د279-269صالح الدين عامر، مرجع سبق ذكره ص . د: للمزيد من املعلومات حول التحفظ، راجع
  .221-210سبق ذكره، ص ص 

 . حقوق اإلنسان ىف مائة عام، جزءان، مرجع سبق ذكرهىف كل من االتفاقيتني، ىف عمرو جمعة، منظومة  9املادة : انظر )2(
  .من اتفاقية التمييز العنرصى، ىف املرجع السابق 205املادة    )3(

  . 221-210محمد سامى عبدالحميد ، مرجع سبق ذكره، ص ص . د: للمزيد، أنظر
ة ىف النظرية والتطبيق، مرجع سبق ذكره، دراسة مقارن.. أحمد الرشيدى، حقوق اإلنسان . د: حول نصوص هذين العهدين، راجع  )4(

  .465-432ص ص 
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األصيلة التـى يجـب ، رغم أن التحفظ عىل االتفاقات الدولية هو أحد الحقوق )1(»عىل اتفاقات حقوق االنسان 
التحفظات عىل النصوص مراعاتها عند إبرام االتفاقات الدولية أيا كانت طبيعتها وموضوعها؛ فبدون الرتخيص بإبداء 

  .غري املرغوب فيها باالتفاقية، لن يكون لدى الدول العزمية والرغبة ىف أن تكون طرفا ىف اتفاق يكبلها بالقيود واألغالل
قـد  -رغم غياب النص عىل حظر التحفظ رصاحة  -بيد أن املامرسة الدولية تكشف عن أن بعض الدول 

قرنـت تصـديقها عـىل  -مثال  -يني سالفى البيان، فالواليات املتحدة أوردت تحفظات عىل أحكام العهدين الدول
بخمسـة تحفظـات وأربعـة إعالنـات  1992مـايو مـن عـام  8 العهد الدوىل للحقوق املدنية والسياسية بتاريخ

تفسريية مبا ىف ذلك التحفظ عىل املادة السادسة من العهد الخاص بضامن الحق الحيـاة، وهـو الـتحفظ الـذى 
  .)2(وقيع عقوبة اإلعدام عىل األشخاص الذين يقعون ىف مرحلة عمرية تحت سن الثامنة عرشة سنةيسمح بت

ويشار ىف هذا الصدد إىل أن لجنة حقوق االنسان املعنية بتطبيق العهد املذكور قد تصـدت مـن جانبهـا 
إىل  19العامة رقـم ملناقشة التحفظات الواردة عىل أحكامه من جانب البعض من الدول، وانتهت ىف مالحظتها 

أنه رغم خلو العهدين من أية إشارة إىل معيار االتساق مع موضوع العهد والغـرض الرئيىسـ منـه فـإن تفسـري 
  .التحفظ وقبوله ينبغى أن يتم وفقا لهذا املعيار

وحيث أن غاية العهد الدوىل الخاص بالحقوق املدنية والسياسـية وموضـوعية يتمـثالن ىف خلـق قواعـد 
ونا تتضمن تعريفا وتحديدا لبعض حقوق اإلنسان املدنية السياسية ووضعها ىف إطار يحظى بالقبول، ملزمة قان

باإلضافة إىل انشاء آلية تعنى مبراقبة تطبيق هذه االلتزامات عىل أرض الواقع وعىل الرغم من أن لجنة حقـوق 
ت الواردة من األطـراف إال أن قبـول اإلنسان سالفة البيان ال متلك صالحية إصدار قرارات ملزمة بشأن التحفظا

التحفظ من جانبها يعنى أن يظل العهد ملزما ونافذا بأكمله وأن الدولة مصدر التحفظ ال ميكنها التعويل عليه 
  .  )3(أو االستفادة منه

                                                            
، ص 1987عبدالعزيز رسحان، االطار القانوىن لحقوق االنسان ىف القانون الـدوىل، دار الهنـا للطباعـة، القـاهرة، الطبعـة األوىل، . د  )1(

492.  
(2) John M.Roger, International Law and United states Law ,ashgate Publishing Company , U.S.A, 

1999 , pp.205 et seq. 
  . 107-106، ص ص 1998عصام الزناىت، حامية حقوق اإلنسان ىف إطار األمم املتحدة، دار النهضة العربية، القاهرة .د )3(
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ومع التسليم بأهمية تصديق مرص عىل اتفاقات حقوق االنسان من منطلـق مركزهـا السـياىس والثقـاىف 
عها بالنسبة للمنطقة العربية، إال أنها مل ترتك هذه االتفاقات دون تنقيـب عـن مظـاهر االخـتالف الدوىل وموق

وعدم االنسجام مع العادات والتقاليد املرصية، وكذا عن مواضع االختالف مع الرشيعة اإلسالمية، وبالتاىل فقـد 
عـىل الهويـة والثقافـة املرصـيتني  جاء قرار التصديق هذه االتفاقات مرتبطا ببعض التحفظات الهادفة للحفاظ

وقـد يفرسـ الـبعض تـأخر . وعدم املساس بالرشيعة اإلسالمية، ومبا ال يتصادم أيضا مع مضامني هذه االتفاقات
مرص ىف التصديق عىل بعض االتفاقات الدولية لحقوق اإلنسان إىل احتياجاتها ملزيد مـن الدراسـة حـول مـدى 

قانوىن املرصى، ومدى تأثريها عىل عالقـات مرصـ بالـدول األخـرى، وسياسـتها تأثري تلك االتفاقات عىل النظام ال
  .الخارجية تجاه دول العامل املختلفة، فضال عن املنظامت الدولية ذات الصلة

ومن الجدير بالذكر، أن مرص مل تتحفظ عىل جميع اتفاقات حقوق اإلنسان بل اقترص تحفظها عىل بعض 
قات الدولية لحقوق االنسان، والتى تضمنت أمورا تتعارض مع الرشيعة اإلسالمية، املواد الوارده بعدد من االتفا

  .وكذا تلك التى تتعارض مع الثقافة والعادات والتقاليد املرصية األصيلة
: وتأسيسا عىل ما تقدم، يكون من املفيد تقسيم مسألة التحفظ عىل اتفاقات حقوق االنسـان إىل نـوعني

  .مل تتحفظ عليها مرص، وثانيهام، االتفاقات التى تحفظت عليها مرصأولهام، االتفاقات التى 
  االتفاقات التى مل تتحفظ عليها مرص: أوال

مل تبد الحكومة املرصية أى تحفظات عىل أى من بنود عدد من االتفاقات الدولية لحقوق االنسان سواء 
رات تتعلق بعدم تعارض تلـك االتفاقـات كان ذلك عند إجراءات التصديق أو االنضامم، ولعل ذلك مبتناه اعتبا

ـى ىف صـدر  مع الرشيعة اإلسالمية باعتبارها دين الدولة واملصدر الرئيىس للترشيع، حسبام ينص الدستور املرص
، ناهيكم عن عدم تعارض تلك االتفاقات مع املصلحة الوطنية ومقومات السـيادة املرصـية عـىل أرضـها )1(متنه

   :اد تلك االتفاقات، عىل النحو التاىلألخ،  وميكننا إير .. وشعبها
  .1926اتفاقية الرق لعام   -
  .1948االتفاقية الدولية ملنع جرمية إبادة الجنس البرشى واملعاقبة عليها لعام   -
  .1930لعام  "جنيف"الخاصة بالسخرة والعمل اإلجبارى  29اتفاقية العمل الدولية رقم   - 

                                                            
 .2الدستور املرصى، املادة : راجع) 1(
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  .1956لعام " جنيف"تجارة الرقيق واالعراف واملامرسات املشابهة للرقاالتفاقية التكميلية البطال الرق و   -
  .1957لعام " جنيف"الخاصة بتحريم عمل السخرة  105اتفاقية العمل الدولية رقم    - 
  .1950االتفاقية الدولية ملكافحة االتجار ىف االشخاص واستغالل دعارة الغري لعام   - 
  1967لدولية الخاصة بوضع الالجئني لعام الربوتوكول الخاص بتعديل االتفاقية ا  - 
  .1973االتفاقية الدولية لتحريم جرمية الفصل العنرصى لعام   -
  .1966بروتوكول تعديل االتفاقية الخاصة بوضع الالجئني لعام   -
  .1953االتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق السياسية للمرأة لعام   -
املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسـانية أو املهنيـة لعـام اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب   -

1948.  
  .1985االتفاقية الدولية ملناهضة الفصل العنرصى ىف االلعاب الرياضية لعام   -
  .بشأن الحد االدىن لسن االستخدام  1973لعام  138اتفاقية منظمة العمل منظمة الدولية رقم   -
  .بشأن حظر أسوأ أشكال عمل االطفال  1999لعام  182قم اتفاقية منظمة العمل الدولية ر   -
  .2000الربوتوكول االختيارى التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع االطفال واستغاللهم ىف البغاء لعام   -
  .2000الربوتوكول االختيارى التفاقية حقوق الطفل بشأن اشرتاك االطفال ىف النزاعات املسلحة لعام   -
باالتفاقية الدولية ملكافحة الجرمية املنظمة عرب الوطنيـة والخـاص باالتجـار باالطفـال  الربوتوكول امللحق  -

  .  )1(والنساء
  االتفاقات التى تحفظت عليها مرص: ثانيا

سبق وأن تناولنا االتفاقات التى مل تبد مرص أى تحفظات بشأنها، أما االتفاقات التى تضمنت مواد 
الوطنية واملصلحة القومية فضال عن تعارضها مع أحكام الرشيعة  ونصوص من شأنها التعارض مع السيادة

  اإلسالمية، فقد أبدت مرص عددا من

                                                            
.15-7، مرجع سبق ذكره، ص ص )2005-2004(النسانالتقرير السنوى للمجلس القومى لحقوق االنسان، املجلس القومى لحقوق ا) 1(

                  
  .111-105سناء خليل ، دراسة عن النظام القانوىن املرصى ومبادىء حقوق االنسان ، مرجع سبق ذكره، ص ص : أنظر أيضا   
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التحفظات عىل نصوصها لضامن نفاذها ىف الواقع املرصى من جانب، ومواءمة الترشيعات املرصية لتنسجم  
  :معها من جانب آخر، ومن هذه االتفاقات ما يىل

  1966كافة أشكال التمييز العنرصى لعام االتفاقية الدولية إلزالة   -
من االتفاقية والتى تقىض بإحالة أى نزاع يتعلق بتطبيق أو تفسري  22أبدت مرص تحفظا عىل نص املادة   

  . )1(االتفاقية إىل محكمة العدل الدولية للفصل فيه
  1951االتفاقية الخاصة بوضع الالجئني لعام   -

  :ية، هىتحفظت مرص عىل عدد من مواد االتفاق
تخضـع أحـوال الالجـىء الشخصـية «األحوال الشخصـية، والتـى تـنص عـىل : واملعنونة 1فقرة  12املادة   )أ

  .»لقانون بلد موطنه وإذا مل يكن له موطن فلقانون بلد إقامته
حيث توجد أنظمة تقنن تنظيم التوزيع العام للمنتجـات «التقنني، والتى تنص عىل : واملعنونة 20املادة   )ب

  .»شكو نقص توافرها والتى توزع عىل السكان بصورة عامة، يعامل الالجئون معاملة املواطنامل
متنح الدول املتعاقدة الالجئـني نفـس املعاملـة الخاصـة بـاملواطنني بالنسـبة «والتى تنص عىل : 22املادة   )ج

  .»للتعليم األساىس
املقيمـني بصـورة رشعيـة عـىل أرضـها نفـس متنح الدول املتعاقـدة الالجئـني «والتى تنص عىل  23املادة   )د

  .»املعاملة الخاصة باملواطنني فيام يخص املساعدة واإلسعاف العــام
ـوعة نفـس «والتى تنص عىل  24املادة   )هـ متنح الدول املتعاقدة الالجئني املقيمـني عـىل أرضـها بصـورة مرش

الضــامن  -والتأهيــل املهنــى التــدريب  -األجــازات  –ســاعات العمــل (املعاملــة املمنوحــة للمــواطنني 
  .»)التعويضات -االجتامعى 

بتـايخ  48ومل تنرش تلك التحفظات بالجريدة الرسمية خالفا لالتفاقية التى نرشت بها ىف عددها رقم   
  .)2(1981نوفمرب  26

  :1966العهد الدوىل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية لعام 
نهـا حرصـت أال تـرتك ذلـك االتفـاق الـدوىل دون أن تجعلـه مل تبد مرص أى تحفظ عىل بنود العهـد إال أ 

  متسقا مع التقاليد املرصية، األمر الذى دفعها إلصدار إعالن

                                                            
 .106املرجع السابق ، ص ) 1(
  .108-107املرجع السابق ، ص ص ) 2(
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مع األخذ ىف االعتبار «يحمل معنى التحفظ الشامل أو الكىل دون تحديد نصوص معينه ومؤدى هذا التحفظ  
  .)1(»أحكام الرشيعة اإلسالمية وعدم تعارضها معها

  :1966لدوىل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية لعام العهد ا
ليس مثة تحفظات أبديت من جانب الوفد املرصى عىل بنود العهد غري أن الحكومة املرصية قد أصدرت 

  .)2(»مع األخذ ىف االعتبار الرشيعة اإلسالمية وعدم تعارضها معها«إعالنا أو تحفظا عاما عىل االتفاقية مؤداه  
  1979اتفاقية القضاء عىل كافة أشكال التمييز ضد املرأة لعام 

أوردت مرص عددا من التحفظات املهمة عىل اتفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز ضد املرأة، نعرض لهـا 
  :بقدر من التفصيل عىل النحو التاىل

ويا مع حق الرجل فيام يتعلـق بشأن منح املرأة حقا متسا) 9(التحفظ عىل نص الفقرة الثانية من املادة   )1
بجنسية أطفالها بأن يكون ذلك دون إخالل باكتساب الطفل الناتج عن زواج لجنسية أبيه، وذلك تفاديـا 
الكتساب الجنسيتني ىف حالة اختالف جنسـية األبـوين إتقـاء لـإلرضار مبسـتقبله، إذ أن اكتسـاب الطفـل 

مببـدأ املسـاواة بـني الرجـل واملـرأة، إذ املـألوف لجنسية أبيه هو أنسب األوضاع له وال مسـاس ىف ذلـك 
  .موافقة املرأة ىف حالة زواجها من أجنبى عىل انتساب أطفالها لجنسية األب

بالرجل، إعامال اللتزاماتها الدولية ىف لنهوض باملرأة املرصية ومساواتها وىف إطار جهود الحكومة املرصية ل
بتعـديل  2004لسـنة  154من أب أجنبى مبوجـب القـانون رقـم هذا الخصوص، فقد أثبتت جنسية األم إلبنها 

  .  )3(1975لسنة  26م قانون الجنسية رقم أحكا
بشأن تساوى املرأة بالرجل ىف كافة األمور املتعلقة بالزواج وعالقات األرسة ) 16(التحفظ عىل نص املادة   )2

عة اإلسـالمية للزوجـة مـن حقـوق أثناء الزواج وعند فسخه بأن يكون ذلك دون إخالل مبا تكفله الرشـي
  مقابلة لحقوق الزوج مبا يحقق التوازن العادل بينهام وذلك مراعاة ملا تقوم عليه العالقات الزوجية ىف 

                                                            
  .12، مرجع سبق ذكره، ص )2005-2004(لحقوق االنسان ، املجلس القومى لحقوق االنسانالتقرير السنوى للمجلس القومى ) 1(
  .13املرجع السابق ، ص ) 2(
من اين تبدأ املصادرة وكيف نبدأ االصالح، املنظمة املرصية .. عبد الـلـه خليل، الحقوق املدنية والسياسية ىف الترشيع املرصى) 3(

  .66 ، ص2004لحقوق اإلنسان، القاهرة، 
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  .)1(مرص من قدسية مستمدة من العقائد الدينية الراسخة التى ال يجوز الخروج عليها
ن حق الدولة املوقعـة عـىل االتفاقيـة ىف إعـالن من املادة التاسعة والعرشين بشأ  2التحفظ عىل الفقرة   )3

من تلك املادة بشأن عرض ما قد ينشأ من خالف بني الدول حـول تفسـري أو تطبيـق ) أ(التزامها بالفقرة 
  .)2(هذه االتفاقية عىل هيئة التحكيم وذلك تفاديا للتقيد بنظام التحكيم ىف هذا املجال

جمهورية مرص العربية عىل استعداد لتنفيـذ مـا جـاء بقـرارات  تحفظ عام عىل املادة الثانية وإن كانت  )4
  .)3(هذه املادة برشط أال يتعارض ذلك مع الرشيعة االسالمية

  :1989االتفاقية الدولية لحقوق الطفل لعام 
كانت قد ارتكزت تحفظات مرص فـيام يتعلـق باتفاقيـة حقـوق الطفـل عـىل كافـة النصـوص واألحكـام 

من االتفاقية باعتبار أن الرشيعة اإلسالمية هى مصدر أساىس  21، 20ه خاص املادتني التبنى وعىل وجالخاصة ب
من مصادر الترشيع، حيث تحرم التبنى وتحث عىل توفري كل وسائل الحامية والرعاية املمكنة للطفـل بخـالف 

بـادرت إىل سـحب هـذا  إال أن مرصـ، كنظام كفالة اليتيم مثال وهو نظام تقره الرشيعة اإلسالمية، )4(نظام التبنى
استجابة للمساعى والجهـود التـى بـذلها املجلـس القـومى  2002لسنة  145التحفظ مبوجب القرار الجمهورى رقم 

للطفولة واألمومة ىف سبيل صيانة حقوق الطفل املرصى والسمو مبكانته من جانب، وتحقيقا للتوافق واملواءمة فيام 
  .إزاءها تزامات مرصبني االتفاقية الدولية لحقوق الطفل وال

  1990االتفاقية الدولية لحقوق العامل املهاجرين وأفراد أرسهم لعام 
  :أبدت مرص تحفظني رئيسيني عىل أحكام تلك االتفاقية نوردهام فيام يىل

أفـراد (ألغراض هذه االتفاقيـة، يشـري مصـطلح «من االتفاقية والتى مؤداها ) 4(التحفظ عىل نص املادة   )1
  األشخاص املتزوجني من عامل مهاجرين أوإىل ) األرسة

                                                            
ىف حقوق اإلنسان، مجموعة صكوك دولية، مرجع سبق ذكره، ص اتفاقية مناهضة التمييز ضد املرأة، املادة السادسة عرش، : انظر) 1(

  .وما بعدها 208
  . املرجع السابق، املادة التاسعة والعرشين) 2(
  .املرجع السابق، املادة الثانية )3(
  .وما بعدها 237، ىف حقوق اإلنسان، مجموعة صكوك دولية، مرجع سبق ذكره، ص  21، 20اتفاقية حقوق الطفل، املادتان : أنظر )4(
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للـزواج، وكـذلك أطفـالهم ) معادلـة(الذين تربطهم بهم عالقة تنشأ عنها، وفقا للقانون املنطبق، آثار مكافئـة  
املعالني وغريهم من األشخاص املعالني الذين يعرتف بهم أفرادا ىف األرسة وفقا للترشـيع املنطبـق أو االتفاقـات 

  .»ية أو املتعددة األطراف املربمة بني الدول املعنيةاملنطبقة الثنائ
حني يصـدر حكم نهاىئ بإدانة عامل مهـاجر أو فـرد «والتى جاء نصها ) 6(فقرة ) 18(التحفظ عىل املادة   )2

من أفراد أرسته بفعل إجرامى وحني ينقض ىف وقت الحق الحكم بإدانته أو يتم العفو عنـه عـىل أسـاس 
تشفه حديثا، أثبتت عىل نحو قاطع أنه حدثت إساءة ىف تطبيق أحكام العدالـة، أن واقعة جديدة أو مك

يعوض وفقا لقانون الشخص الذى أوقعت عليه العقوبة نتيجة لهذه االدانة، ما مل يثبت أن عدم الكشف 
  .»صع كليا أو جزئيا إىل هذا الشخىف الوقت املناسب عن الواقعة املجهولة، يرج

  املبحث الرابع
   ات املجتمع املدىن ىف دعم حقوق اإلنساندور مؤسس

لعبت مؤسسات املجتمع املدىن املعنية بحقـوق اإلنسـان ىف مرصـ دورا حقيقيـا ىف دفـع مسـرية التنـوير 
الحقوقى والوعى بأهمية حقوق اإلنسان وخطت عىل هذا الطريق خطوات واسعة، فقد كـان لجهودهـا أكـرب 

ها لكثـري مـام أكـدت عليـه ىف مطالباتهـا وتقاريرهـا حـول حقـوق األثر ىف تجاوب الحكومة املرصية واسـتجابت
اإلنسان، ومل تكن تلك االستجابة الرسمية إال من منطلق إميان الحكومة بصدقية الكثري من املطالبات الحقوقية 
من جانب تلك املنظامت، ولعل مجلس مبكانة املجلس القومى لحقوق اإلنسان، وما سـبقه مـن مجـالس ذات 

مى للطفولة واألمومة والقومى للمرأة، لبمثابة أحد األدلة الثابتة التى تؤكـد عـىل دخـول الحكومـة صلة كالقو 
املرصية معرتك الدفاع عن حقوق اإلنسان وحاميتها من اإلنتهاكات أيا كان محدثها وأسـبابها، فضـال عـن ذلـك 

رصية عىل صعيد حقوق اإلنسـان فاختيار مرص عضوة باملجلس العاملى لحقوق اإلنسان يأىت تتويجا النجازات م
ومبا يعكس أن مرص، بدأت، وعىل نطاق واسع، ىف السري بخطى حثيثة نحو احـرتام حقـوق اإلنسـان وحاميتهـا 

  .بالقدر الذى يحافظ عىل كرامة اإلنسان ومتتعه مبتطلبات الحياة الكرمية
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نتائج الطبيعية لدخول مرص ، تعد مبثابة إحدى ال)1(خالصة ما نبغى إيضاحه، أن منظامت حقوق اإلنسان
كطرف ىف عدد غري قليل من االتفاقات الدولية لحقوق اإلنسان سواء كان هذا عن طريـق التصـديق إذا كانـت 
طرفا أصليا أو عن طريق االنضامم إذا كانت من الدول الغري بالنسبة لالتفاقية، وحيث أن مسألة إعامل الـنص 

م بني عشية وضحاها، فقد تأخرت مرص ىف الوفاء بجانب من التزاماتهـا الدوىل وتطبيقه ىف املجال الداخىل ال تت
الدولية ىف هذا الخصوص وهو ما أسفر عن ظهور مؤسسـات املجتمـع املـدىن، هادفـة دعـم حقـوق اإلنسـان، 

  .وحث الحكومة عىل بذل املزيد من الجهد وفاء اللتزاماتها الدولية بشأن حقوق اإلنسان
وبالقدر الكاىف وىف حدود ما هو متوفر لديها من إمكانيات ماديـة  -ملؤسسات وواقع األمر، متارس هذه ا

  . له أثره البالغ ىف نرش ثقافة حقوق اإلنسان ىف مرص -ومازال  -دورا نوعيا كان -وبحثية وثقافية 
وال شك أن دور منظامت حقوق اإلنسان هو دور هام حتى إن منظمة األمم املتحدة اهتمـت بهـذا الـدور مـن 

ـادى واالجتامعـىخال ، كـام أتاحـت األمـم املتحـدة مـنح الصـفة )2(ل لجنة حقوق اإلنسان املنبثقة عن املجلـس االقتص
  االستشارية ألى من هذه املنظامت، ىف

                                                            
  :للمزيد من التفاصيل حول مؤسسات ومنظامت املجتمع املدىن املعنية بحقوق اإلنسان ىف مرص، راجع) 1(
، )محرر(اماىن قنديل. ، ىف د)2004- 1983(مامالمح التطور ىف عرشين عا.. إميان حسن، منظامت الدفاع عن حقوق اإلنسان ىف مرص -

عرشون عاما عىل نشاة منظامت حقوق اإلنسان ىف مرص، جمعية حقوق اإلنسان ملساعدة السجناء ، ..املؤمتر العلمى الثالث 
                 .وما بعدها 16، ص  2004القاهرة 

الربملان : ، التطور الدميقراطى ىف مرص) محرر(جيد أمين عبدالوهاب، املجتمع املدىن وحدود دور املنظامت ، ىف وحيد عبدامل
  .154، ص  2003واملجتمع املدىن ىف امليزان، مركز الدراسات السياسية واإلسرتاتيجية باألهرام، القاهرة 

  .           1994ة، أماىن قنديل وسارة بن نفيسة، الجمعيات األهلية ىف مرص ، مركز الدراسات السياسية واإلسرتاتيجية باألهرام ، القاهر   -
بإنشاء مجلس حقوق اإلنسان بديال للجنة ) GA/10449(القرار رقم  2006مارس  15أصدرت الجمعية العامة لألمم املتحدة ىف ) 2(

دولة، وصوتت ضده أربعة دول هي إرسائيل، وجزر مارشال،  170حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة، وقد صوت لصالح القرار 
والجدير بالذكر أن مرص قد . واليات املتحدة األمريكية وامتنع عن التصويت كل من روسيا البيضاء، وإيران، وفنزويالوبالو، وال

   .وملدة ثالث سنوات 17/5/2007أختريت عضوة بهذا املجلس الجديد ضمن املجموعة اإلفريقية ىف الدورة الثانية للمجلس ىف 
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حالة توافر مجموعة من الرشوط والضوابط تتمثل ىف اتفـاق أغـراض وأهـداف املنظمـة مـع روح وأهـداف ومبـادىء  
عن أن تلك املنظمة سوف تحظى بالتقدير والحامية واملساعدة القانونية مـن جانـب األمـم  ميثاق االمم املتحدة، فضال

  .املتحدة
ومن املهم ىف هذا اإلطار التأكيد عىل إن إدراك القيادات ىف مجال حقوق االنسان لذاتها وطبيعـة الـدور 

عمـل واملامرسـة ىف هـذا الذى تؤديه ومدى توافر رؤية واضحة حول طبيعة العمـل ىف هـذا املجـال وآليـات ال
، مبا )1(الخصوص، والبد أن يكون ذلك اإلدراك عىل مستوى العنارص الفاعلة والكوادر البرشية املتاحة واملحتملة

  .ميكنها من تحقيق النتائج املرجوة عىل صعيد دعم وحامية حقوق اإلنسان
 الناشطة ىف مجـال ومن جانبه، عكف أحد الباحثني عىل تقسيم مؤسسات ومنظامت املجتمع املدىن

  :)2(حقوق اإلنسان ىف مرص إىل نوعني من املنظامت املتخصصة هام
املنظامت ذات التوجه الفكرى أو البحثى وهى إما أكادميية مثل مركـز دراسـات حقـوق اإلنسـان بكليـة   )1

ة، الحقوق بجامعة القاهرة، وبرنامج حقوق اإلنسان بكلية االقتصـاد والعلـوم السياسـية بـنفس الجامعـ
وإما أهلية مثل مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسـان واملركـز املرصـى لحقـوق املـرأة، ومركـز حقـوق 

  .اإلنسان ملساعدة السجناء
املنظامت أو الحركات ذات التوجه السياىس الحرىك وهى مثل املنظمة املرصية لحقوق اإلنسـان وحركـة   )2

  .كفاية
    :)3()2006-1983(وق االنسان ىف مرصدور منظامت املجتمع املدىن املعنية بحق -

ـورة  حقيقة، تؤدى هذه املنظامت دورا فاعال ىف توفري الـوعى بحقـوق اإلنسـان واملنـاداة املسـتمرة برض
حامية تلك الحقوق واملحافظة عليها من أى مظهر من مظاهرة االنتهاك سواء مـن جانـب الحكومـات أو مـن 

، ولعل ما تقوم به تلك املنظامت من مجهـودات كـان لـه أثـره عـىل جانب األفراد أنفسهم ىف عالقاتهم البينية
  وفاء مرص بقدر كبري

                                                            
حقوق االنسان واالعالم ، مرجع ) محرر(تعزيز وحامية حقوق اإلنسان، ىف محسن عوض عىل الصاوى، مجلس الشعب ودوره ىف.د )1(

  .240-239سبق ذكره ، ص ص 
  .242- 241املرجع السابق ، ص ص  )2(
راجع النرشات التعريفية ملنظامت ومراكز حقوق اإلنسان ىف مرص عىل الربط االلكرتوىن الخاص بالشبكة العربية ملعلومات   )3(

  :ان عىل االنرتنتحقوق اإلنس
www.anhri.net  
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من التزاماتها الدولية ىف شأن حقوق اإلنسان سواء من خالل املطالبات والدعوات املبـارشة للحكومـة املرصـية  
ألنشطة التى تقوم بها ومن أبرز ا. أو من خالل الدراسات واألبحاث التى تتناول أوضاع حقوق اإلنسان ىف مرص

   :مؤسسات املجتمع املدىن ىف إطار سعيها لدعم وحامية حقوق اإلنسان ونرش الوعى بها، نذكر اآلىت
  تقديم املساعد القانونية للمنتهكة حقوقهم: أوال

تقوم منظامت حقوق اإلنسان بدعم من يتعرضون إلنتهاكات حقوقية سواء بتقديم املشورة القانونية أو 
وتتبنى غالبية . ملية الدفاع عنهم من خالل محامني متطوعني للدفاع عن ضحايا هذه االنتهاكاتبتنظيم ع

منظامت حقوق اإلنسان هذا الهدف، إما بوجه عام ، مبعنى تقديم املساعدة القانونية عموما للمنتهكة 
، جمعية املساعدة )2(، واملنظمة املرصية لحقوق اإلنسان)1(حقوقهم، مثل املنظمة العربية لحقوق اإلنسان

القانونية لحقوق اإلنسان ومركز هشام مبارك للقانون، أو بتخصيص هذا الهدف إلحدى الفئات كام هو الحال 
بالنسبة لدار الخدمات النقابية ومركز الفجر لحقوق اإلنسان وهام يكرسان أهدافهام وجهودهام لخدمة 

ات املرأة الجديدة، واملركز املرصى لحقوق املرأة، وهى العامل، أو مؤسسة قضايا املرأة املرصية، ومؤسسة دراس
وهناك مراكز ومؤسسات جعلت من . منظامت جعلت من حقوق النساء وحرياتهن محورا الرتكازها ونشاطها

محورا الهتامماتها وتحركاتها، تلك هى مؤسسة أوالد  - طبقا للوائحها الداخلية  -الفالحني والعامل الزراعيني
أما مركز الكلمة، فيساند سجناء الرأى، والربنامج العرىب . )3(ألرض، ومركز الدراسات الريفيةاألرض، ومركز ا

  لنشطاء حقوق اإلنسان، فيدعم نشطاء حقوق اإلنسان ىف مرص والبالد العربية، وجمعية حقوق

                                                            
  أنظر النرشات التعريفية باملنظمة العربية لحقوق اإلنسان وعىل وجه الخصوص الربط االلكرتوىن الخاص باملنظمة )1(

www.aohr.org 
 
  .راجع النرشات التعريفية باملنظمة املرصية لحقوق اإلنسان عىل الربط االلكرتوىن الخاص بها )2(

www.eohr.org 
  :أنظر النرشات التعريفية ملؤسسة اوالد األرض ومركز األرض ومركز الدراسات الريفية عىل الربط االلكرتوىن لكل منها عىل التواىل )3(

-www.hrinfo.net/Egypt/ae/ 
- www.lchr-eg.org/ 
- www.hrinfo.net/egypt/rsc/ 
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ركز العرىب الستقالل اإلنسان ملساعدة السجناء، فتقدم مساعداتها اإلنسانية للسجناء واملعتقلني عموما، بينام امل 
، وىف كل )1(وترعى جمعية شموع الحقوق القانونية للمعاقني. القضاء واملحاماة، فيساند القضاة واملحامني

األحول مل تخرج تلك املنظامت عام متليه الرشعية الدولية لحقوق اإلنسان باعتبارها املرجعية األساسية لها، 
املصدقة  -ة حقوقية قى مرص متمثلة ىف اتفاقات حقوق اإلنسان يحركها دافع أصيل هو وجود أرضية قانوني

  .التى تعد جزءا من الترشيع املرصى، وتفعيل ذلك الجزء من الترشيع هو لب عمل تلك املنظامت -عليها مرص
  الرصد والتحقيق ىف انتهاكات حقوق اإلنسان: ثانيا

لوقائع وأحداث االنتهاكات الحقوقيـة وثـانيهام وهنا تقوم منظامت حقوق اإلنسان بثالثة أدوار أولهام الرصد 
التحقيق ىف تلك التجاوزات وثالثها عمل التقارير الالزمة عنهـا ونرشـها ىف أوسـاط الـرأى العـام ورفعهـا للمسـئولني 

وتنشط عدة منظامت ىف هذا اإلطار ساعية لتحقيق هذا . وإرسالها للمنظامت الدولية املعنية بقضايا حقوق اإلنسان
منها املنظمة املرصية لحقوق اإلنسان، ومركز الفجر، ومركز األرض، ومؤسسة أوالد األرض، ومركز الدراسـات  الهدف،

الريفية وجمعية شموع واملركز العرىب الستقالل القضاء واملحاماة وجمعية الربنامج العرىب لنشـطاء حقـوق اإلنسـان 
  .وجمعية مساعدة السجناء

  قوق السياسية واملدنية واالقتصادية واالجتامعيةتنمية وعى املواطنني بالح: ثالثا
وتدور حول هذا الهدف توجهات منظامت الدفاع عن حقوق اإلنسان ىف مرص ىف إطار دورها الحقـوقى 
والدعوى لحامية وصيانة حقوق اإلنسان، وحول هدف التوعية بالحقوق املذكوره آنفا، تلتقى أغلبية مـنظامت 

نظمة العربية لحقوق اإلنسان، واملنظمة املرصـية لحقـوق اإلنسـان، ومؤسسـة حقوق اإلنسان وىف مقدمتها، امل
وهاتان املؤسستان تهدفان إىل تنمية الوعى بحـق املـرأة غـري . املرأة املرصية ومؤسسة دراسات املرأة الجديدة

االقتصــادية االجتامعيــة والسياســية و املرشــوط ىف االســتقالل واملســاواة والعدالــة االجتامعيــة واعتبــار حقوقهــا 
كام نشأ عدد من الجمعيات واملنظامت خالل أعـوام . )2(واالنجابية وحق املواطنة، جزءا ال يتجزأ عن حقوق اإلنسان

2004 ،2005، 2006،  

                                                            
  :أنظر النرشات التعريفية الخاصة بتلك املراكز عىل موقع الشبكة العربية: لوماتللمزيد من املع )1(

www.anhri.net  
دراسات .. ، التطور العاملى واإلقليمى ملفهوم حقوق اإلنسان ةوانعكاساته عىل املنظامت األهلية)محرر(أماىن قنديل. د: أنظر  )2(

 . 55-54،  ص ص 2006ت األهلية، وبرنامج األمم املتحدة اإلمناىئ، القاهرة الشبكة العربية للمنظام) مرص، املغرب، لبنان(حالة



    املركز  القومي

88 

  

منها ما يهدف إىل تنمية الوعى بالحقوق اإلنسانية وفقا لفئات مقصودة بعينها ومنهـا مـا يهـدف إىل التوعيـة  
  .  ثناءلجميع الفئات بال أى است

  توثيق املعلومات والتقارير واإلبحاث فيام يتعلق بحقوق اإلنسان: رابعا
تختص بعض منظامت حقوق اإلنسان مبهمة توثيق املعلومات والتقـارير الصـادرة سـواء عـن مـنظامت 

ومـن املـنظامت التـى . دولية ذات صلة كاألمم املتحدة أو منظامت محلية كاملنظمة املرصية لحقوق اإلنسـان
وم مبثل هذا الدور، مركز النديم الذى يقوم بجمع وتوثيق املعلومات واألبحاث و الدراسات املحلية والدولية تق

حول ظاهرة العنف كام تهدف جمعية املساعدة القانونية ومركز هشام مبارك للقـانون إىل توثيـق املعلومـات 
يـة لحقـوق اإلنسـان، فتهـدف إىل توثيـق واألحكام القضائية املتعلقة بحقوق اإلنسان، وكـذلك الجمعيـة الوطن

ضا أي. املعلومات والتقارير واإلبحاث واملواثيق الصادرة عن األمم املتحدة أو إحدى منظامتها أو لجانها املختلفة
، الشبكة العربية ملعلومات حقوق اإلنسان وقد دشنت هذه موقعا خاصـا بهـا عـىل شـبكة من هذه املنظامت

ث تقوم من خالله بتجميع إصدارات املؤسسات الحقوقية ىف مرصـ والعـامل العـرىب، ، حي)1( 2004اإلنرتنت عام 
ضمن موقع واحد، تم تصنيفه طبقا للدول، وطبقا للحقوق التى تتناولهـا تلـك اإلصـدارات وطبقـا للمـنظامت 

  .العاملة ىف ذات املجال وطنيا وعربيا
  :ىف مجال حقوق اإلنسانتوثيق روابط التعاون والتنسيق مع الهيئات الفاعلة : خامسا

يتسم ذلك الدور بالتقاء عدد من منظامت حقوق اإلنسان حوله ومن أبـرز املـنظامت الناشـطة ىف هـذا 
اإلطار، املنظمة العربية لحقوق اإلنسان، فضال عن تجمع املنظامت املرصية لحقوق اإلنسان، والشبكة العربيـة 

  . ملعلومات حقوق اإلنسان
  :ق اإلنسان والرتويج لهاتعزيز ثقافة حقو : سادسا

، )2(ويقوم بهذا الدور منظمتان حقوقيتان رئيسيتان إحداهام هى مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان
الذى يقوم بدور كبري ىف نرش ثقافة حقوق اإلنسان من خالل مـا ينظمـه مـن دورات تدريبيـة ىف هـذا املجـال 

لسياسية بشكل دورى، وكذلك النـدوات واملـؤمترات العلميـة كتلك التى ينظمها لطلبة كلية االقتصاد والعلوم ا
  التى تتم بتنظيم املركز وتنسيقه مع شخصيات من ذوى الشأن والخربة مبسائل حقوق اإلنسان،

                                                            
 www.anhri.net: راجع ىف هذا الخصوص موقع الشبكة العربية ملعلومات حقوق اإلنسان عىل الربط االلكرتوىن عىل االنرتنت  )1(
  .56، مرجع سبق ذكره ، ص .. ، التطور العاملى)محرر(أماىن قنديل.د  )2(
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يعد مبثابة ورشة بحثية تنويريـة حـول  »ابن رشد«ولعل صالون . ناهيك عن الصالونات التى تتم بصفة دورية 
هـذا فضـال عـن االبحـاث واألوراق . خصيات مهتمـة بحقـوق اإلنسـان وحرياتـهحقوق اإلنسان تتم بحضور ش

تلـك التـى  »رواق عـرىب«، كام تصدر عن املركز بشكل منتظم، دورية )1(والنرشات غري الدورية التى تصدر عنه
  .  القت قبوال وترحيبا ىف األوساط الحقوقية

مركـز الدراسـات واملعلومـات القانونيـة (أما املنظمة األخرى، فهـى الجمعيـة الوطنيـة لحقـوق اإلنسـان
  .)2()سابقا

  :املطالبة بتحقيق االنسجام والتوافق بني الترشيع املرصى واملواثيق الدولية: سابعا
ـى  يسعى كثري من املنظامت الخاصة بحامية حقوق اإلنسان إىل تغيـري البنيـة الترشـيعية للقـانون املرص

ـى و امل واثيـق الدوليـة لحقـوق اإلنسـان، ومـن هـذه املـنظامت، الجمعيـة التى قد ال تتفق مع الدستور املرص
الوطنية لحقوق اإلنسـان، وجمعيـة املسـاعدة القانونيـة، وجامعـة تنميـة الدميقراطيـة، ومركـز هشـام مبـارك 

  .للقانون، ومركز العدالة لحقوق اإلنسان، واملركز املرص لحقوق املرأة، واملركز العرىب الستقالل القضاء واملحاماة
ويجدر بنا االشارة إىل أن هناك أنشطة أخرى تقوم املنظامت الحقوقية بالعمل عىل تفعيلها، نـذكر منهـا 

 ، تحسـني أحـوال سـجناء الـرأى والسـجناء السياسـيني)مركز النديم( العالج والتأهيل النفىس: عىل سبيل املثال
ـى لحقـوق املـرأةامل( ، تنمية حق املرأة ىف املشاركة السياسية)جمعية مساعدة السجناء( ، ةتحسـني )ركـز املرص

اوضــاع الطفــل املرصــى وحاميتــه مــن االســتغالل االقتصــادى واالجتامعــى النــاتج عــن التغــريات االقتصــادية 
، ونرش ثقافة التسامح ومواجهة قضايا التعصـب الحضـارى والعرقـى )مركز حقوق الطفل املرصى( واالجتامعية

ووضع حد لإلهامل الطبـى للمـرىض وتجـاوزات األطبـاء ىف مجـال  ،)مركز أندلس لدراسات التسامح( والجنىس
  .)3()الجمعية املرصية للدفاع عن ضحايا اإلهامل الطبى(  الرعاية الصحية للمواطنني

                                                            
  .»سواسية«در مركز القاهرة نرشة غري دورية حول قضايا حقوق اإلنسان ىف مرص والعامل العرىب تحت اسم يص  )1(
 .56، مرجع سبق ذكره، ص ..، التطور العاملى )محرر(أماىن قنديل. د )2(
  .املرجع السابق، نفس الصفحة )3(
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  الباب الثاين
  مرص وإلتزاماتها العاملية 

  إزاء ثالثة اتفاقات أممية لحقوق اإلنسان
 تكن مبعزل عن التطورات الحاصلة عىل صعيد حقوق اإلنسان، حيـث أولـت يجدر بنا القول بأن مرص مل

هذا األمر وما أبرم بشأنه من اتفاقات عناية خاصة، ومل تتـوان مرصـ ىف أن تكـون طرفـا ىف االتفاقـات الدوليـة 
لحقوق اإلنسان سواء من خالل التصديق عليهـا، إذا مـا كانـت مـن أطـراف االتفاقيـة األصـليني أم مـن خـالل 
االنضامم إذا كانت من الغري بالنسبة لالتفاقية الدولية، وترتيبا عىل ذلك تصبح نصوص هـذه االتفاقـات مبثابـة 

  .   قونني وطنية، تحوذ الحجية أمام كافة السلطات ىف مرص مبا ىف ذلك القضاء
 وسينصب جل اهتامم هذا الباب عىل تناول موقف مرص من بعض االتفاقات الدوليـة الخاصـة بحقـوق
اإلنسان بالدراسة والتحليل، وهى ثالثة اتفاقات محددة بعينها كتطبيقات عمليـة ملوقـف مـن اتفاقـات األمـم 

عىل هـذه االتفاقـات وكـذا تحفظاتهـا ) أو انضاممها إىل(املتحدة لحقوق اإلنسان، من حيث توقيعها وتصديقها
كذا مـدى انعكـاس التزامـات مرصـ ىف عليها، ومدى مواءمة الترشيع الوطنى املرصى وانسجامة مع أحكامها، و 

هذا الخصوص عىل واقع الحقوق التى كفلتها االتفاقات الثالثة،  وسيتناول الباب أيضا أهم اآلليات التـى تعـرب 
عن مدى وفاء مرص بالتزاماتها الدولية الناشئة عن االتفاقات التى صـدقت عليهـا كـاملجلس القـومى للطفولـة 

أة واملجلس القومى لحقـوق اإلنسـان باعتبـارهم جميعـا مـن أبـرز االنجـازات واألمومة واملجلس القومى للمر 
  .املرصية عىل طريق احرتام حقوق اإلنسان

وعىل هذا النحو، سريكز هذا الباب عىل ثالثة اتفاقات مهمة بشـأن حقـوق اإلنسـان تناولـت وكفلـت ىف 
عدم التمييز ضدها ومامرسـتها لحقهـا ىف مجموعها الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية، وحقوق املرأة و 

املجتمع سياسيا واقتصاديا وثقافيا، فضال عن حقوق الطفل وضـامن رفاهيتـه وتقدمـه وحفظـه ىف صـحته وىف 
. حياته وعدم تعريضه للخطر أو املساس به والحد من أشكال املعاملة القاسية وغري اإلنسانية التى يتعرض لهـا

، 1966عهد الـدوىل الخـاص بـالحقوق االقتصـادية واالجتامعيـة والثقافيـة لعـام وهذه االتفاقات الثالثة هى ال
  .1989، اتفاقية حقوق الطفل لعام 1979اتفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز ضد املرأة لعام 
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  فصل األولال 

  إلتزامات مرص إزاء العهد الدوىل للحقوق 
   االقتصادية واالجتامعية والثقافية

أن الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية، مجتمعة هى التى تخول األفـراد الحـق ىف مام ال شك فيه 
الحصول عىل أو اقتضاء خدمة أساسية من الدولة باعتبارها الجامعة السياسية التى يعيشون فيها، وهى فضـال 

سـان عـىل عن ذلك تعرب عن بروز جيل جديد من حقوق اإلنسان، حيث جـرى العمـل ىف أدبيـات حقـوق اإلن
تسمية هذه الطائفة من الحقوق بأنواعها الـثالث، بحقـوق الجيـل الثـاىن ىف مسـرية التطـور الحاصـل لحقـوق 
اإلنسان عىل النطاقني الوطنى والدوىل، كام ينعتها آخرون بأنها الحقوق االيجابية تأسيسا عىل تركيزها عىل بذل 

  .)1(بة اقتصادية واجتامعيةمزيد من الجهد لتخليص اإلنسان مام يعانيه من أحوال صع
ونظرا لتلك األهمية التى تتمتع بها مجموعة الحقوق االقتصـادية واالجتامعيـة والثقافيـة، كـان عكـوف 
املجتمع الدوىل عىل تقنني قواعد ومبادىء قانونية اتفاقية ملزمـة ألعضـائه فـيام يتعلـق بتلـك الحقـوق ومـن 

تامعية والثقافية يعد تعديا عىل النموذج املثاىل الـذى رسـمه منطلق أن الحرمان من الحقوق االقتصادية واالج
اإلعالن العاملى لإلنسان، فكان أن تم التوصل إىل إبرام العهد الدوىل للحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافيـة 

  . ليكون مبثابة مرجعية دولية ىف شأن هذه الطائفة من الحقوق 1966ىف عام 
ة إحدى ركائز ما عرف بالرشعة الدولية لحقـوق اإلنسـان ضـمن خمـس وثـائق ويعترب العهد بهذه املثاب

  .أخرى هى اإلعالن العاملى لحقوق اإلنسان والعهد الدوىل الثاىن والربوتوكولني امللحقني به
كان لهـا دور بـارز ىف االعـداد للعهـد الـدوىل ىف مرحلـة  –ىف ظل ذلك االهتامم الدوىل  -وما من شك أن مرص 

، كام كانت من أوىل الدول التى وقعت وصدقت عليه، وعملت عىل تطبيق قواعدة عقـب انتهائهـا املفاوضات
  .من إجراءات املواءمة املطلوبة ىف هذا الشأن بني الترشيع الوطنى والنص الدوىل

  : وينقسم هذا الفصل إىل أربعة مباحث هى
 وأحكامهظروف إبرامه : العهد الدوىل للحقوق االقتصادية :املبحث األول.  

                                                            
  .143-142ق ذكره، ص ص ، مرجع سب..دراسة مقارنة.. أحمد الرشيدى، حقوق اإلنسان. د: أنظر) 1(
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 موقف مرص من العهد الدوىل للحقوق االقتصادية :املبحث الثاىن.    
 الترشيعات الوطنية املرصية والحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية :املبحث الثالث. 
 حــدود انعكــاس التزامــات مرصــ الدوليــة عــىل واقــع الحقــوق االقتصــادية واالجتامعيــة  :املبحــث الرابــع

    .والثقافية

  األولاملبحث 
  العهد الدوىل للحقوق 

  -:ظروف إبرامه وأحكامه :يةاالقتصاد 
يدور هذا املبحث حول ثالثة محاور، يركز أولها عىل الظروف واملالبسات الدولية إلبرام العهـد، ويتنـاول 

ا بني دول أطـراف ثانيها األحكام واملبادىء التى تضمنها العهد، أما ثالثها فيعكف عىل بيان آلية دخول العهد م
أصلية صدقت عىل العهد وأخرى من الغري انضمت إليه، وسيكون تركيزنـا عنـد بيـان الـدول املنضـمة والـدول 

والتى باتت أطرافا ىف هذا العهد سـواء  -مبا فيها مرص  -املصدقة عىل مجموعة الدول العربية عىل سبيل املثال
  .تصديقا أو انضامما

  ولية إلبرام العهدالظروف واملالبسات الد: أوال
، حيـث اعـرتف امليثـاق بدايـة 1945بدأ نظام حقوق اإلنسان مع بداية وضع ميثاق األمم املتحـدة عـام 

قـام  1946وىف ينـاير مـن عـام . بالحق ىف تقرير املصري والحق ىف املسئولية وعـدم التمييـز ىف حقـوق اإلنسـان
 -ىف يونيـو مـن ذات العـام  -، وكلفـت اللجنـة املجلس االقتصادى واالجتامعى بتشكيل لجنة حقـوق اإلنسـان

بإعــداد مقرتحــات بشــأن الوســائل واألدوات الرضــورية لتــوفري الحاميــة الالزمــة لحقــوق اإلنســان والحريــات 
  . )1(األساسية

اإلعـالن العـاملى « ، تبنى الجمعية العامة لالمم املتحدة ما عرف بـ1948ثم أعقب ذلك وتحديدا ىف عام 
  ، )2(الذى جاء مببادىء حقوقية جديدة »لحقوق االنسان

                                                            
بيس، تطور قانون حقوق اإلنسان ىف األمم املتحدة وضوابطه وجهازه اإلرشاىف، ترجمة عبدالحميد فهمى الجامل، املجلة . ب. جون) 1(

  .56، ص 1998، اليونيسكو، ديسمرب 158الدولية للعلوم االجتامعية، العدد  
(2) Waltz, S., Reclaiming and Rebuilding the History of the Universal Declaration of Human Rights , Third World 

Quarterly,vol.23, No.3, 2002. 
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جعلته يحتل مكانة متميزة بني كافة املواثيق الخاصة بحقوق اإلنسان، ولعل من أبرز تلك املبادىء، مـا أرسـاه 
من حقوق اقتصادية واجتامعية وثقافية، شكلت ثالث مكونات متداخلة وذات صلة وثيقـة بـالحقوق املدنيـة 

رشـ مـن اإلعـالن تشـري إىل الحقـوق االقتصـادية واالجتامعيـة والثقافيـة األساسـية والسياسية، فاملادة الثانية ع
وىف قلب الحقوق االقتصادية يوجد الحق ىف مستوى معيىش مناسـب . باعتبارها ال غنى عنها للكرامة اإلنسانية

سـكن مبا يتطلبه ذلك من رضورة أن يتمتع كل فرد بحقوقه ىف الرزق الرضورى من طعام مناسـب وملـبس وم
مالمئني، فضال عن خدمات الرعاية الصحية والبدنية، كام ينبغى ىف هذا اإلطار العمل عىل حاميـة حقـوق مثـل 

  . )1(حق امللكية وحق العمل والحق ىف الضامن االجتامعى
وبذلك، فقد قد مثل ميثاق األمم املتحدة واإلعالن العاملى، الوثيقتني اللتـني تكمـل كـل مـنهام األخـرى، 

، فضال عن ذلك، أعترب اإلعالن العاملى مبثابـة وثيقـة واحـدة عـربت عـن )2( العدالة والحرية واملساواةوصوال إىل
موافقة الدول األعضاء ىف األمم املتحدة عىل اعتبار حقوق اإلنسان مبادىء أساسية، تنبثق من حاجات اإلنسان 

نسان متساو ىف الحقوق بغض النظـر عـن أن كل إ «وتهدف إىل حاميته، عىل نحو ما جاء ىف بداية ذلك االعالن 
ورغم أن اإلعالن قـد أورد مبـادىء سـامية إال أنـه مل يضـع  »الطبقة االجتامعية أو الجنسية أو أى تصنيف آخر

  .)3(التزامات عىل الدول
ومام يذكر أنه طوال فرتة األعامل التحضريية لإلعالن العاملى لحقوق اإلنسان خاصـة الثالثـة عرشـ شـهرا 

، بـدا للجميـع أن اإلعـرتاف بـالحقوق االقتصـادية واالجتامعيـة 1948حتـى يونيـو  1947مـا بـني عـام  الواقعة
  . )4(والثقافية من األمور املسلمة والبعيدة عن الشكوك

                                                            
،  مرجع 158إسبورن إيدى، املغزى التاريخى لالعالن العاملى، ترجمة بهجت عبدالفتاح، املجلة الدولية للعلوم االجتامعية، العدد ) 1(

  .41سبق ذكره، ص 
 .56سبق ذكره، ص  بيس، مرجع. ب. جون) 2(
صالح عبد الـلـه الراجحى، حقوق اإلنسان االقتصادية واالجتامعية والثقافية، دراسة مقارنة بني : ملزيد من التفاصيل، أنظر  )3(

، جامعة 33، مجلة العلوم االجتامعية، املجلد )حالة اإلعالن العاملى لحقوق اإلنسان(الرشيعة اإلسالمية والقوانني الوضعية
  .2001شتاء  الكويت،

العقبات والتحديات التى تعرتض تنفيذها، ترجمة .. كانسادو تريندادى، االتكالية التبادلية لحقوق اإلنسان جميعا . أ.انطونيو   )4(
      .77عبدالحميد فهمى الجامل، املجلة الدولية للعلوم االجتامعية، مرجع سبق ذكره، ص 

              =  
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حتـى  1950وقد تكاثرت الترصيحات الخاصة بإنشاء اتفاقية دولية عن حقوق اإلنسان خالل الفرتة مـن 
ل وترابط فيام بني الحقوق اإلنسانية كافة، ويقود منطـق التـداخل هـذا، إىل ، من منطلق أن هناك تداخ1952

اعتبار الحرمان من الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية تعديا عىل النموذج املثـاىل الـذى رسـمة اإلعـالن 
  . )1(العاملى لإلنسان، وهذا ما عربت عنه الجمعية العامة لألمم املتحدة

ية العامة لألمم املتحدة لإلعالن العاملى لحقوق اإلنسان، وعىل وجه الخصوص عام وعقب اعتامد الجمع
، كانت لجنة حقوق اإلنسان قد تدارست عددا من املسودات تتعلق بأربعة عرش مـادة تغطـى الحقـوق 1950

رشـوعا ، كام عرضـت م)2(االقتصادية واالجتامعية والثقافية، وبعرشة مواد أخرى عن آليات تنفيذ هذه الحقوق
يتضمن قامئة بالحقوق املدنية والسياسية، إال أنـه تعـددت وجهـات النظـر حـول عـدد الصـكوك التـى سـيتم 

، )3(»قضية مبدأ ومشكلة تطبيقه«اعتامدها والحقوق التى ستتضمنها، حتى بدا األمر وكام وصفه رينيه كاسان 
السياسـية واملدنيـة : لحقوق اإلنسـانفكان أن تعالت أصوات تنادى بإبرام إتفاقية تغطى املجموعات الخمس 

واالقتصادية واالجتامعية والثقافية، ومن ثم جرت مفاوضات داخل األمم املتحدة من أجـل صـياغة اتفاقيـة أو 
عهد عن حقوق اإلنسان يضع التزامات عىل عاتق الدول غري أن الظروف الدوليـة املحيطـة كانـت غـري مواتيـة 

دة بني املعسكرين الرشقى والغرىب حاميـة الـوطيس آنـذاك، وكـان التنـافس لهذا األمر، فقد كانت الحرب البار 
بينهام منصبا عىل خلفيات أيديولوجية تستقطب مفهوم حقوق اإلنسان، فالغرب عىل سبيل املثال كـان يحبـذ 
 الحقوق الفردية املدنية والسياسية باعتبارها منوذجا لدميقراطيتـه ، وكـان يضـع حـدودا عـىل التزامـات الـدول

  . )4(األخرى تجاه الرخاء االجتامعى

                                                            
إبراهيم عوض، الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية واملراقبة عليها، رواق عرىب، مركز القاهرة . د: ظروللمزيد من املعلومات، أن  =     

  .1997، القاهرة، يناير 5لدراسات حقوق اإلنسان، العدد 
املتحدة، نيويورك حقوق اإلنسان، مجموعة صكوك دولية، املجلد األول، األمم : أنظر ديباجة اإلعالن العاملى لحقوق االنسان ىف  )1(

1993. 
 .57كانسادو تريندادى، مرجع سبق ذكره، ص . أ.أنطونيو) 2(
محمد أمني امليداىن، دور العرب ىف صياغة الرشعة الدولية لحقوق اإلنسان، مجلة رواق عرىب، مركز القاهرة لدراسات حقوق .د) 3(

 .25، ص 1998، السنة الثالثة، القاهرة 11اإلنسان، العدد 
حقوق االنسان واالعالم ، مرجع ) محرر(ف شخال ، العهد الدوىل للحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية ، ىف محسن عوض جوزي )4(

 .38سبق ذكره، ص 
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ومن ناحية أخرى، كانت الكتلة الرشقية تسعى إىل بناء الدولة الحديثة التى تقر مبدأ التشـغيل الكامـل 
وتزويد املواطنني بالخدمات كحقوق مكفولة لهم، إال أنه ىف الوقت ذاته، مل تقر تلك الكتلـة، الحـق ىف امللكيـة 

  .)1(القابلة للترصف، مبا يتناىف مع ما أورده اإلعالن العاملى لحقوق االنسانكحق من حقوق اإلنسان غري 
ومن األهمية مبكان، التأكيد عىل أن التحضري للعهدين الـدوليني قـد تـم عـرب ثـالث لجـان تابعـة لألمـم 

ام املتحدة حيث تم إعداد املرشوعات الخاصة بهام عن طريق اللجنة األوىل وتم مناقشة هـذه املرشـوعات أمـ
اللجنة الثانية، غري أن اختالف وجهات النظر حول بعض النقاط الخالفية مثـل عـدد الصـكوك، دفـع إىل عـرض 

  . األمر عىل اللجنة الثالثة للتحضري والرتتيب لهذين العهدين
وقد عرض عىل هذه اللجنة األخرية، مرشوعان للعهد الدوىل الخاص بحقوق اإلنسـان وهـام عـىل النحـو 

  :التاىل
  :وع األول للعهداملرش 

ـوعا مؤقتـا ألول عهـد دوىل يتضـمن  مـادة وهـو خـاص بـالحقوق  18وهنا ناقشت اللجنـة الثالثـة مرش
مـايو  27السياسية واملدنية، وكانت لجنة حقوق اإلنسان قد قررت تقـدميهم ىف دورتهـا السادسـة املنعقـدة ىف 

عليها اإلعالن العاملى لحقـوق اإلنسـان  ، غري أن هذا املرشوع مل يتضمن كل الحقوق والحريات التى نص1950
  :)2(وكان من بني املوضوعات التى نوقشت أمام اللجنة الثالثة اآلىت. قبل عامني من هذا التاريخ

بالرشط الفيدراىل مبعنى أن تتم موافقة كافة مقاطعات أو واليـات الدولـة االتحاديـة  -آنذاك  -ما عرف   )1
أثار الكثري من الجدل بني الدول األطراف عىل أسـاس أن مثـل هـذا عىل العهد كل عىل حده، األمر الذى 

  . الرشط سيؤخر عملية التصديق عىل العهد وبالتاىل عدم اكتامل النصاب الالزم لدخوله حيز النفاذ
كام ناقشت اللجنة ما أطلقوا عليه الرشط االستعامرى والذى نص عىل عدم تطبيق ما نـص عليـه العهـد   )2

راىض املستعمرة أو تلك الخاضعة لإلنتداب، وهو ما يحمل شكال من أشـكال املعاملـة من حقوق عىل األ 
  . التمييزية ضد الدول املستعمرة

  وأمام االعرتاضات الكثرية عىل هذا الرشط األخري، تقدمت بعض الدول

                                                            
 .من االعالن العاملى لحقوق االنسان، ىف حقوق اإلنسان، مجموعة صكوك دولية، مرجع سبق ذكره 27أنظر املادة  )1(
 .26، مرجع سبق ذكره،  ص محمد أمني امليداىن. د  )2(
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للدولـة التـى مبرشوعات لقرارات بإلغاء هذا الرشط من العهـد، والسـامح بتطبيـق مبادئـه عـىل األرىض األصـلية  
صدقت عليه وعىل بقية األراىض غري املستقلة منها أو الخاضعة لإلنتـداب أو اإلدارة مـن قبـل دولـة أخـرى، وقـد 

  .)1(اعتمد قرار بهذا املعنى بأغلبية ثالثني صوتا مقابل امتناع مثانية دول عن التصويت
  :املرشوع الثاىن للعهد

هد والذى أعدته لجنة حقوق اإلنسـان نفـاذا لقـرارات استعرضت اللجنة الثالثة املرشوع الجديد للع
وكانت الجمعية العامة قد انتقدت املرشوع  522/5، 422/5، 424/5الجمعية العامة لألمم املتحدة أرقام 

األول ملا شابه من خلل وعوار ىف مضامينه، األمر الذى دفـع الكثـريون داخـل الجمعيـة العامـة للمنـاداة 
  :)2(ع الجديد ما يىلبرضورة أن يتضمن املرشو 

مادة خاصة بالدول االتحادية تسمح بتطبيق كامـل العهـد عـىل املقاطعـات والواليـات التـى تضـمها الـدول   -
 .املرشوع االتحادية؛ أى إلغاء الرشط االتحادى من

 إدخال الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافيـة ىف املرشـوع الجديـد واإلعـرتاف باملسـاواة بـني املـرأة  -
 .والرجل  ىف الحقوق تطبيقا ملا نص عليه ميثاق األمم املتحدة

تعديل النصوص بحيث يسمح بتطبيق العهـد عـىل األرىض األصـلية للدولـة املوقعـة عليـه وعـىل كامـل   -
  .األراىض التابعة لها وخاصة غري املستقلة منها أو التى تحت اإلنتداب أو الخاضعة لالستعامر

بداة من جانب الجمعية العامة تعد مبثابة دليل راسخ عىل إهتاممهـا بأوضـاع ولعل هذه االعرتاضات امل
البلدان التى استقلت حديثا والبلدان التى ال تزال ترزح تحت أغالل االنتداب أو االستعامر، كام تقف الجمعية 

يق مواد العهد ىف حائال أمام املامرسات التى اعتادت أن تقوم بها الدول االستعامرية والتى تهدف إىل عدم تطب
  .مستعمراتها

وبداخل كواليس الجمعية العامة لألمم املتحدة، دارت مناقشـات عديـدة بشـأن املرشـوع الجديـد 
  :للعهد وتركزت تلك املناقشات حول النقاط التالية

تضمني العهد مواد خاصة بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية، وهـذا مـا أكـدت عليـه كثـري مـن   -
  األعضاء ىف الجمعية العامة مبا فيها البلدان العربية الدول

                                                            
  .املرجع السابق، نفس الصفحة )1(
 .27املرجع السابق، ص ) 2(
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 .باعتبار أن صدور العهد خلوا من تلك الحقوق ستجعل منه عهدا ناقصا 
إشكالية عهد واحد أم أكرث من عهد، حيث انقسمت الدول أعضاء الجمعية العامة بشأن هـذه األمـر إىل   -

يتصدره جمهورية مرص العربية وعدد من الـدول األول، نادى برضورة اعتامد عهد واحد فقط و: قسمني
أما الثاىن، فقد أكد عىل أنه من األجدى من الناحية العمليـة أن يكـون هنـاك . العربية وشيىل وباكستان

أكرث من عهد وقد تزعمت هذا االتجاه اململكة املتحدة التى تقدم مندوبها بتعديل يتحدث عن أكرث من 
صـوتا وإمتنـاع أربعـة دول عـن  12صـوت ضـد  26افقة عليه بأعلبية عهد وهو التعديل الذى متت املو 

 1952فربايـر  4بتاريخ  546/6وكان أن اعتمدت الجمعية العامة لألمم املتحدة قرارها الرقيم . التصويت
، ليكونا جنبا إىل حنب مع اإلعالن العاملى لحقوق اإلنسان، اللبنة األوىل للرشعة )1(باعتامد عهدين دوليني

 .  ية لحقوق اإلنسانالدول
والجدير بالذكر أن فقهاء القانون الدوىل قد عربوا ىف غري موضـع، عـن إميـانهم بوحـدة حقـوق اإلنسـان 

 -بـداءة -وكونها كال متكامال ومتجانسا، ورفضوا فكرة وجود مراتب أو درجات لهذه الحقوق وهو ما نص عليه 
كرة تعددية العهد ورفضها، غري أن الجامعة الدوليـة ممثلـة اإلعالن العاملى لحقوق اإلنسان، مام يعنى انتقاد ف

  .  )2(آنذاك بالجمعية العامة لألمم املتحدة، قد صوتت لصالح إعتامد عهدين دوليني لحقوق اإلنسان
إشكالية املواد الخاصة بوضع العهد الدوىل موضع التنفيذ، حيث أشارت بعض الدول إىل أهميـة اعـتامد 

الدوىل موضع التنفيذ، وتحدث البعض اآلخر عن رضورة السامح لألفـراد أو مجموعـة  مواد خاصة بوضع العهد
من األفراد بتقديم الشكاوى أسوة بالدول ىف حال انتهاك نصـوص العهـد، بيـنام كانـت هنـاك معارضـة لفكـرة 

 .)3(مندوب الواليات املتحدة باعتامد بروتوكول مستقل خاص بالشكاوى الفردية
نهاية املطاف عىل اعتامد عهدين إثنني ولـيس عهـدا واحـدا، غـري أن اإلشـكالية التـى وقد تم االتفاق ىف 

هل يجب اعتامد مجموعة واحدة مـن املـواد خاصـة بوضـع : طفت عىل السطح تتلخص ىف تساؤل هام مؤداه
  العهدين موضع التنفيذ أم يجب اعتامد مجموعتني من املواد كل مجموعة خاصة بعهد من العهدين؟ 

                                                            
 . 27املرجع السابق، ص ) 1(
 .28املرجع السابق، ص ) 2(
 .1966تم بالفعل اعتامد بروتوكول خاص بالشكاوى الفردية وألحق بالعهد الدوىل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية ىف عام ) 3(



  العاملية يف مجال حقوق اإلنسان االلتزامات

101 

  

: ا القول بأن الدول أعضاء الجمعية العامة مل تتفق حـول هـذا األمـر، فقـد انقسـمت إىل قسـمنيوميكنن
األول، نادى برضورة اعـتامد مجموعـة واحـدة مـن املـواد والثـاىن، نـادى بجديـة وعمليـة اعـتامد مجمـوعتني 

االقتصــادية منفصــلتني مــن املــواد تعــالج إحــداهام الحقــوق املدنيــة والسياســية وتخــتص الثانيــة بــالحقوق 
؛ ألنـه يراعـى األوضـاع االقتصـادية )1(واالجتامعية والثقافية، وهو الرأى الراجح ىف نظر الكثـري مـن املتخصصـني

  .واالجتامعية والثقافية املتفاوته بني مختلف البلدان التى ستصدق عىل العهدين
ى درجـة مـن التقـدم وغنى عن البيان، أن تطبيـق الحقـوق املدنيـة والسياسـية واحرتامهـا ال يتطلـب أ 

اإلقتصادى أو االجتامعى او الثقاىف؛ ألنها حقوق ترتبط بالكائن البرشى وبحياته وبكرامتـه ومـن ثـم فاحرتامهـا 
وتطبيقها ال يتطلب إال واجب إمتناع من الدولة، أى عدم انتهاك حقوق هذا الكائن وصيانة حياتـه واملحافظـة 

نـوع مـن أنـواع التعـذيب أو املعاملـة غـري اإلنسـانية أو الحاطـة عىل أمنه واحرتام كرامته وعدم تعريضه ألى 
للكرامة، وإن غاية ما يقتضيه تطبيق الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية واحرتمها، هو درجة معينة من 

عـىل مـا ميكـن أن تقدمـه الدولـة مـن  -إىل حد كبري  -التقدم االقتصادى واالجتامعى والثقاىف، وهو ما يعتمد 
خدمات أو مسـاعدات أو تسـهيالت، وواجبهـا ىف تهيئـة الظـروف وتـوفري اإلمكانيـات والوسـائل التـى تسـمح 

  . )2(ملواطنيها مبامرسة فعلية للحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية وبالتاىل تطبيقها واحرتامها
ت النظـر حـول العهـدين وعىل إثر املناقشات الحادة بني أعضاء الجمعية العامـة واالختالفـات ىف وجهـا

نظـرا  1966الخاصني بحقوق اإلنسان، مل يتم اعتامدهام من قبـل الجمعيـة العامـة لألمـم املتحـدة إال ىف عـام 
للصعوبات التى واجهت اللجنة الثالثة ىف تحقيق التقارب ىف وجهات النظر املتنافرة وصياغة مواد مرضية لكـل 

 .األطراف عىل اختالف مشاربها واتجاهاتها
بالفعل، أعتمدت الجمعية العامة لألمم املتحـدة اتفـاقيتني دوليتـني ىف شـأن الحقـوق الخمـس سـالفة و 

، أطلق عىل األوىل العهد الدوىل للحقوق املدنية والسياسية، والثانيـة العهـد الـدوىل للحقـوق 1966الذكر عام 
  االقتصادية واالجتامعية والثقافية، وتم فتح

                                                            
 . 28جع السابق، ص املر ) 1(
 .29-28املرجع السابق، ص ص ) 2(
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، ومل يحدث تنفيذ رسمى لبنود هاتني االتفاقيتني إال ىف أواخر )1(عليهام ىف ذات العاماملجال للتوقيع والتصديق  
  . )2(السبعينيات

ومن األهمية مبكان، التأكيد عىل االرتباط الوثيق بني هذين العهدين، فكام يرى جون همفـرى أنـه مـن 
يصبح من الصعب أن يكون للحقوق  بدون الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية «الرضورى اإلعرتاف بأنه 

السياسية واملدنية أى معنى بالنسبة ملعظم الناس، ويشكل هذا اإلعرتاف امليـزة األساسـية عنـد الحـديث عـن 
وإن كــان هنــاك مــن يأخــذ عــىل العهــد الــدوىل للحقــوق . )3(»تنفيــذ دوىل حقيقــى ملبــادىء حقــوق اإلنســان

  . )4(من بنوده حق امللكيةاالقتصادية واالجتامعية والثقافية أنه مل يض
نحـو تكـريس  1966ومن الجدير بالذكر أن التطورات الدولية السياسية والقانونية قد اتجهت منذ عـام 

االنقسام بني الحقوق املدنية والسياسية من ناحيـة والحقـوق االقتصـادية واالجتامعيـة والثقافيـة مـن ناحيـة 
وتلـك االنتقائيـة بشـأن هـذه الحقـوق، هـى مـن األمـور  أخرى، ومع ذلك فقد أثبت الواقع أن هذا التقسـيم

وترتب عىل ذلك أن تم إعادة األمر إىل نصابه بـإقرار الـرتابط والتـداخل فـيام بـني جميـع املصطنعة وغري العملية، 
، وانعكس هذا التوجه ىف االتفاقات الالحقة التى وضعت ىف االعتبار 1968حقوق اإلنسان مبوجب إعالن طهران عام 

الحقوق، فضال عن أنه قد تم تأكيد هذا االتجاه خالل املؤمتر العاملى لحقوق اإلنسـان املنعقـد ىف فيينـا عـام  وحدة
1993)5( .  

وباالنتقال إىل فرتة التسعينات من القرن العرشين وبصفة خاصة خالل املؤمترات الدولية التى نظمتهـا األمـم 
م تعزيز العالقة العضوية بني الحقـوق االقتصـادية واالجتامعيـة املتحدة حول قضايا التنمية وحقوق اإلنسان، فقد ت

والثقافية، والحقوق املدنية والسياسية، بينام ظلت هنـاك معارضـة أيديولوجيـة للحقـوق االقتصـادية واالجتامعيـة 
ية والثقافية من جانب بعض الدول ، وتأىت الواليات املتحدة ىف مقدمة تلك الدول، فقـد ظلـت هـى الدولـة الصـناع

  .   )6(الوحيدة التى مل تصدق عىل العهد

                                                            
 .حقوق اإلنسان، مجموعة صكوك دولية، مرجع سبق ذكره: أنظر) 1(
  .58بيس، مرجع، سبق ذكره، ص . ب . جون ) 2(

(3) John Humphrey, the International Law of Human rights in the Middle twentieth Century, the 
Person state of International Law and other essays centenary celebration of the International Law 
association (1873-1937),Denventer Kluwer,1973, p.101. 

  .38جوزيف شخال ، مرجع سبق ذكره، ص  )4(
 .38املرجع السابق، ص  )5(
 .48، ص 38املرجع السابق ، ص  )6(
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هذا ويصل عداء الواليات املتحـدة األمريكيـة للحقـوق االقتصـادية واالجتامعيـة والثقافيـة ومحاوالتهـا 
لإلقالل منها كحقوق إنسان إىل أبعد مدى، وهو األمر الذى يؤكد ضخامة الجهود التى يبـذلها املجتمـع الـدوىل 

  .، لضامن تقبل الدول لاللتزامات التى يقررها العهدواملهتمني بحقوق االنسان
والجدير بالذكر أن هذا العهد، قد وضع ليكفل حق كل إنسان ىف الدول األطراف، ىف التقـدم االقتصـادى 

  .واالجتامعى والثقاىف ولالعرتاف كذلك برضورة هذه الحقوق الضفاء الكرامة عىل الوجود اإلنساىن
ص العهد، سنجد أن واضعيه قد حرصـوا عـىل أن يكـون تناولـه للحـق ىف حقيقة، فإنه عند مراجعة نصو 

العمل كأحد الحقوق األساسية املكونة له ىف إطار من الربط بني ذلك الحق وبني طائفة مـن الحقـوق األخـرى 
يؤثر فيها وتؤثر فيه، فهناك حق العامل ىف التحرر وىف التعليم، كذلك يربط العهد بـني حـق العمـل والحـق ىف 

ية األرسة والحق ىف السالمة الشخصية والصحية والحق ىف املساواة وعدم التمييز وكـذلك الحـق ىف الراحـة حام
  .)1(واملكافأة عن أوقات العمل ىف العطالت الرسمية

كام حرص واضعوا العهد أيضا عىل أن مينح األفراد ىف الدول األعضاء، الحق ىف تكوين النقابات والحق ىف 
  .)2(بط بالحقوق املدنية والسياسية ىف تكوين الجمعياتاإلرضاب وهذه ترت

قد قبلت الدول األعضاء ىف العهد منذ وضع وتم التصديق عليه، االلتزام بكفالة الضامن االجتامعى كحق 
من حقوق اإلنسان واحرتام الحق ىف تكوين األرسة، كام قبلت تلك الدول أيضا االلتزام بتحقيق الحاجات 

امللبس واملسكن، ناهيك عن كفالة أعىل مستوى من الصحة البدنية والعقلية كحق من األساسية للغذاء و 
  .)3(حقوق اإلنسان

وعىل هذا النحو، فقد أوجب العهد الدوىل للحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية عىل أطرافه، إقرار 
ىف الثقافة وهـو حـق يتـداخل مـع كـل التعليم اإللزامى واملجاىن ىف املرحلة اإلبتدائية كذلك كفل العهد الحق 

  .)4(الحقوق األخرى
  وحرص واضعو العهد أيضا، عىل أن يكون هناك ربط بني الحق ىف العمل

                                                            
 .40املرجع السابق، ص ) 1(
العهد الدوىل للحقوق االفتصادية واالجتامعية والثقافية، ىف حقوق اإلنسان، مجموعة صكوك دولية، مرجع سبق ذكره، املـادة : راجع) 2(

8  . 
 .11، 10، 9املرجع السابق،  املواد )  3(
 . 15، 14املرجع السابق، املواد ) 4(
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وكثري من الحقوق املدنية والسياسية، فقد حرصوا عىل هذا الرتابط بالنسبة للحقوق األخرى التى أقرها العهد،  
ى أقره العهد، ال نستطيع أن نتوقـف عنـد هيكـل املبنـى بـل عن الحق ىف السكن الذ -مثال  -فعندما نتحدث 

ميتد ذلك إىل مجموعة أخرى من الحقوق املدنيـة والسياسـية منهـا، الحـق ىف املشـاركة ىف القـرارات املتعلقـة 
باإلسكان والحق ىف املعلومات عن التغيريات أو املرشوعات التى تؤثر عىل السكن أو عىل التنميـة الهيكليـة ىف 

ة التى يوجد بها السكن، كام أن الحق ىف السكن يعنى الحق ىف الحصول عـىل خـدمات عامـة، ومصـدر املنطق
  .        )1(دخل للحصول عىل سكن مناسب، ويتداخل الحق ىف السكن والحق ىف التعليم مع طائفة كبرية من الحقوق

قد جاء أكرث تحديدا وتفصيال ىف عرضـه ومن املالحظ أن العهد الدوىل للحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية 
لتلك الحقوق مقارنة باإلعالن العاملى لحقوق اإلنسان، كام يعد العهد أول وثيقة دولية يتم مـن خاللهـا اعـرتاف الـدول 

وىف الوقـت الـذى خـال فيـه . بالتزاماتها نحو احرتام وحامية وتعزيز تطبيق الحقوق االقتصـادية واالجتامعيـة والثقافيـة
وهى مبثابة أحد  )2(ن العاملى لحقوق اإلنسان من أية آلية ملتابعة تنفيذه، فقد أوجد العهد الدوىل مثل هذه اآلليةاإلعال 

  .مظاهر متيز العهد عن اإلعالن العاملى
فاملؤكد أنه عند وضع العهد الدوىل، مل يغب عن بال املرشع الدوىل، أن ينىشء لجنة مستقلة منبثقة عن 

مراقبة تطبيق العهد من جانب كل الـدول أطرافـه وسـميت بلجنـة الحقـوق االقتصـادية العهد تكون مهمتها 
خبريا دوليا، ينتخبون من مرشـحى الـدول األعضـاء لواليـة مـدتها أربـع  18واالجتامعية والثقافية، وتتكون من 

  .)3(سنوات قابلة للتجديد وتعقد اجتامعات تلك اللجنة ىف مقر األمم املتحدة بجنيف مرتني سنويا
وقد تقرر أن تتلقى اللجنة سالفة البيان تقاريرا من الحكومات يبدأ أولها خالل عام من تصديق الدولـة عـىل 
العهد حتى يوفر أساسا لبحث مدى توافر الحقوق التى تضمنها العهد ىف الدولة رافعة التقرير، ثم يتم تقديم تقرير 

رير الثاىن عىل إيضاح التقـدم ىف مـدى إعـامل الحقـوق ثان ىف غضون خمس سنوات من التقرير األول وينصب التق
  الواردة ىف

                                                            
  . 41جوزيف شخال ، مرجع سبق ذكره ، ص  )1(

 . 13،15، 11، املواد  للحقوق االقتصادية واالجتامعية ، مرجع سبق ذكرهدوىل العهد ال: راجع
  .22-16املرجع السابق، املواد من )  2(

 .عمرو جمعة، منظومة حقوق اإلنسان ىف مائة عام، الجزء األول، مرجع سبق ذكره: أنظر أيضا
 .41جوزيف شخال ، مرجع سبق ذكره، ص  )3(
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وعندما تبدأ اللجنة ىف بحث تقرير الدولة تأخذ ىف اعتبارها تقارير موازية عادة ما تصدر عن منظامت غري . )1(العهد 
  .حكومية ووكاالت متخصصة ىف األمم املتحدة

  األحكام واملبادىء التى تناولها العهد: ثانيا
دت الجمعية العامـة لألمـم املتحـد العهـد الـدوىل للحقـوق االقتصـادية واالجتامعيـة والثقافيـة ىف اعتم

وقد دخل ). 21-د(أ / 2200رقم  نضامم مبوجب قرارها وعرضته للتوقيع والتصديق واال  1966ديسمرب من عام 
عـىل أن نفـاذ العهـد يبـدأ  من العهد والتى نصت 27للامدة  ا، طبق1976يناير من عام  3العهد حيز النفاذ ىف 

بعد ثالثة أشهر من تاريخ إيداع صك االنضامم أو التصديق الخامس والثالثني لدى األمني العام لألمم املتحـدة، 
أما الدول التى تصدق هذا العهد أو تنضم إليه بعد أن يكون قد تم إيداع صك التصديق أو االنضامم الخامس 

  .)2(ا بعد ثالثة أشهر من تاريخ إيداعها صك تصديقها أو صك انضاممهاوالثالثني فيبدأ نفاذه إزاء كل منه
وقد تضمن العهد طائفة كبرية من الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية التى اتخـذت مـن املبـادئ 

م يف املعلنة ىف ميثاق األمم املتحدة واإلعالن العاملى لحقوق اإلنسان، أساسا لها تحقيقا للحرية والعـدل والسـال 
  .)3(العامل، من منطلق أن هذه الحقوق تنبثق من كرامة اإلنسان

  :وميكننا تقسيم الحقوق التى تناولها العهد الدوىل وتحليلها عىل النحو املبني فيام يىل
  حق تقرير املرص وتطبيق الحقوق الواردة بالعهد دون متييز: أوال

امل وأنها مبقتضاه، حرة يف تقرير مركزها السـياىس فقد نص العهد عىل أن تقرير املصري حق لجميع شعوب الع
وىف السعى لتحقيق منائها االقتصادى واالجتامعى والثقاىف، كام أن لها حرية الترصف ىف ثرواتها ومواردهـا الطبيعيـة 

وعـن  دومنا إخالل بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون االقتصادى الدوىل القائم عىل مبدأ املنفعـة املتبادلـة
  .القانون الدوىل، واليجوز حرمان أى شعب من أسباب عيشه الخاصة

ويدعو العهد الدول األطراف فيه، إىل العمل عيل تحقيق حق تقرير املصري واحرتامه وفقا ألحكام ميثـاق 
  .)4(األمم املتحدة

                                                            
 .17، 16قوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية، مرجع سبق ذكره، املادتان العهد الدوىل للح: أنظر )1(
 .27املرجع السابق، املادة ) 2(
 .املرجع السابق،  الديباجة) 3(
 . 1املرجع السابق، املادة  )4(
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سـبب وتكفل الدول أطراف العهد جعل مامرسة الحقوق املنصـوص عليهـا فيـه خالصـة مـن أى متييـز ب
عـى، أو العرق، أو الجنس، أو اللغة، أو الـدين، أو الـرأى سياسـيا أو غـري سـياىس، أو األصـل القـومى أو االجتام

، كام تتعهد الـدول األطـراف بضـامن مسـاواة الـذكور واإلنـاث يف )1(، أو غري ذلك من األسبابالرثوة، أو النسب
برشـيطة أن يكـون هـدفها تعزيـز الرفـاه العـام يف  التمتع بجميع الحقوق االقتصادية واالجتامعيـة والثقافيـة،

  .مجتمع دميقراطى
  الحقوق االقتصادية وآليات تطبيقها: ثانيا

اعرتف العهد الدوىل بالحق ىف العمل، الذي يشمل ما لكل شخص من حـق يف أن تتـاح لـه إمكانيـة كسـب 
الحق، وتشمل تلك التدابري، توفري برامج  باتخاذ تدابري مناسبة لصون هذارزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية، وتقوم 

شـأنها تحقيـق تنميـة اقتصـادية والتدريب التقنيني واملهنيني، فضال عـن األخـذ بسياسـات وتقنيـات مـن  التوجيه
واجتامعية وثقافية مطردة وعاملة كاملـة ومنتجـة يف ظـل رشوط تضـمن للفـرد الحريـات السياسـية واالقتصـادية 

ع األفراد برشوط عمل عادلة ومرضية من خالل مكافأة توفر لجميع العـامل، كحـد أدىن، متتالدول  األساسية، وتكفل
  .أى متييز أجرا منصفا، مكافأة متساوية لدى تساوى قيمة العمل دون

ويؤكد العهد عىل ضامن متتع املرأة خصوصا برشوط عمل ال تكون أدىن من تلك التى يتمتع بها الرجـل، 
جل عند تساوى العمل، عيشا كرميا، ظروف عمل تكفل السالمة والصحة، تساوى وتقاضيها أجر يساوى أجر الر 

الجميع ىف فرص الرتقية داخل عملهم، دون إخضـاع ذلـك إال العتبـارى األقدميـة والكفـاءة، التحديـد املعقـول 
  .)2(لساعات العمل، واإلجازات الدورية املدفوعة األجر، وكذلك املكافأة عن أيام العطل الرسمية

من العهد حق املواطن ىف تكوين النقابات مشرتكا مع غريه والحق ىف اإلنضامم إىل ما يشاء من ويض
نقابات وفق قواعد املنظمة املعنية، وهى تقوم بذلك، وتكفل الدول ذلك بغية تعزيز املصالح االقتصادية 

ل مرص مثال، كام تكفل الدول واالجتامعية لألفراد، كام أنه يحق للنقابات أن تنىشء اتحادات قومية كاتحاد عام
  حق اإلرضاب برشط أال يكون مخال بقوانني الدولة، غري أن الحق ىف اإلرضاب ليس مفتوحا عىل

                                                            
 .4، 3، 2املرجع السابق، املواد  )1(
 .7، 6املرجع السابق، املادتني  )2(
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مرصاعيه بالنسبة لرجال القوات املسلحة والرشطة أو موظفى اإلدارات الحكومية، فهم عرضة لقدر من القيود  
ة مقيدة ىف أعاملها مببدأ تسيري املرفق العام أو املؤسسة ، ألن هذه الفئات األخري )1(عند مامرستهم لهذ الحق

العامة التى يعملون بها، وهى أماكن قد يقلقلها ويشيع االضطراب بها أى ارضاب من أى نوع، خاصة ذلك 
املتمثل ىف ترك العمل أو التوقف عنه بل إن التحريض عىل أعامل االرضاب نفسه يعد مجرما ىف بعض القوانني 

  .)2(الوطنية
  )الضامن االجتامعى، التأمينات واملعاشات، التأمني الصحى(الحقوق االجتامعية: ثالثا

تعد الحقوق االجتامعية عىل شـمولها مـن ضـامن اجتامعـى وتأمينـات ومعاشـات وتـأمني صـحى، مـن 
ق اإلعـالن العـاملى لحقـو  -قبل صدور العهد الـذى نحـن بصـدده  -الحقوق األساسية لألفراد والتى نص عليها 

حيث جعل لكل شخص حـق الضـامن االجتامعـى وإن كانـت هـذه الحقـوق  22ىف مادته  1948اإلنسان لعام 
ذات صبغة اجتامعية ىف مردودها إال أن ذلك ال يعنى بأى حـال إفـالت الدولـة مـن املسـئولية، فهنـاك تكلفـة 

  .)3(اقتصادية تلتزم الدولة بتوفريها واالرتقاء باملوجود منها
فقد أقرت الدول األطراف ىف العهد الدوىل ملواطنيها بالحق ىف الضامن االجتامعى وعىل أية حال، 

والتأمينات االجتامعية، ووضع األرسة ىف مكانتها الطبيعية كونها تشكل الوحدة الجامعية الطبيعية للمجتمع 
ب أن يكون برضاء ووفقا لهذا العهد أال ينعقد الزواج كراهية بل يج -بداءة  –وبذلك يكون من املتفق عليه 

  طرفيه، كام اتفقت الدول

                                                            
 .  8املرجع السابق، املادة  )1(
يشار هنا إىل أن نصوص قانون العقوبات املرصى التى تجرم ارضاب املوظفني العموميني لها ما يربرها، ذلك أن املوظف العمومى  ) 2(

يؤدى خدمة عامة ومن ثم فان فعل االرضاب  سيرتتب عليه اإلرضار مبصلحة مرفق عام مام يؤثر عىل أمن وسالمة واستقرار 
هذا بخالف املوظفني ىف القطاع الخاص الذين يستندون إىل االرضاب للحصول عىل حقوقهم . الناسالدولة ويعطل مصالح جموع 

ىف مواجهة جشع أصحاب األعامل الخاصة ويكون ذلك تحت رعاية النقابات الخاصة بهم،  وإن كان ذلك ال يتم إال ىف ضوء 
ت نصوصا خاصة بتجريم االرضاب الواقع من جانب موظفى القوانني واللوائح املقررة ىف هذا الخصوص، وقد أفرد قانون العقوبا

 . جـ124ب، 124أ، 124،  124الدولة، كام تجرم التحريض عىل هذا النوع من االرضاب ،وهى املواد 
ات دراسة لحقوق العمل والضامن االجتامعى ومناقش«إمام حسنني خليل، حقوق اإلنسان اإلقتصادية واالجتامعية ىف بيان الحكومة . د  )3(

قراءة ىف بيان الحكومة ومناقشات : ، سياسات حقوق اإلنسان ىف مرص)محرران(إبراهيم البيومى غانم. كامل املنوىف ، د. ، ىف د»الربملان
 . 101، ص 2006، برنامج الدميقراطية  وحقوق اإلنسان، كلية اإلقتصاد والعلوم السياسية، القاهرة 2006مجلس الشعب 
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عىل منح األرسة املساعدات الالزمة للنهوض مبسئولياتها تجاه تربية النىشء، فضال عن توفري الحامية لألمهات  
الحوامل وأن يتم مراعاتهم ىف األجازات عند الحمل أو الوالدة عىل أن تكون أجازاتهم بأجر أو مصحوبة 

  .)1(يةبضامنات اجتامعية كاف
وتلتزم الدول ىف هذا الخصوص أيضا باتخاذ التدابري الالزمة لحامية ومساعدة خاصـة لصـالح جميـع األطفـال 
واملراهقني، بـدون أى متييـز بسـبب النسـب أو غـريه مـن الظـروف، فيجـب حاميـتهم مـن االسـتغالل االقتصـادى 

ى عمل قد يفسد أخالقهـم أو يرضـ بصـحتهم أو واالجتامعى، ووضع القوانني الكفيلة باملعاقبة عىل استخدامهم ىف أ 
وهنا تتعهد الدول بفرض حدود دنيـا للسـن يحظـر عنـدها . يعرض حياتهم للخطر أو يلحق أذى بنموهم الطبيعى

  .)2(القانون استخدام األطفال الذين مل يبلغوها يف أعامل معينة
خص  يف مستوي معييش وبخصوص مستوى املعيشة، فهناك التزام عىل عاتق الدول أن توفر لكل ش

ىف تحسـني متواصـل  -كـذلك  -كاف له وألرسته، مبا يفى بحاجاتهم من الغذاء والكساء واملـأوى، وبحقـه  
  :ومن هذه التدابري مايىل. لظروفه املعيشية واتخاذ التدابري الالزمة إلنفاذ هذا الحق

ارف التقنيـة والعلميـة، ونرشـ تحسني طرق إنتاج وحفظ وتوزيع املواد الغذائية من خالل توظيـف املعـ  -
املعرفة مببادئ التغذية، وإصالح نظم توزيع األراىض الزراعيـة بطريقـة تكفـل أفضـل اسـتغالل للمـوارد 

  .الطبيعية
  .)3(تعمل الدولة عىل تأمني توزيع املوارد الغذائية العاملية توزيعا عادال ىف ضوء االحتياجات  -

اذ إليه فقد أتفقت فيام بينها عىل أن لكل إنسان الحـق يف ومل ترتك الدول الحق ىف الصحة دون النف
ويتحقق ذلك الغـرض مـن خـالل تطبيـق عـدد مـن . التمتع بأعىل مستوى من الصحة الجسمية والعقلية

  :التدابري، تلك هى
  .خفض معدل املواليد وموىت الرضع وتأمني منو الطفل منوا صحيا  )أ

  .اعيةتحسني جميع جوانب الصحة البيئية والصن  )ب
  .الوقاية من األمراض الوبائية واملتوطنة واملهنية واألمراض األخرى وعالجها ومكافحتها  )ج

                                                            
 . 1فقرة  10،  9ق االقتصادية واالجتامعية والثقافية، مرجع سبق ذكره، املادتني العهد الدوىل للحقو   )1(
 .10املرجع السابق، املادة  )2(
 .11املرجع السابق، املادة  )3(
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  .)1(تأمني الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع يف حالة املرض وتهيئة الظروف املناسبة لذلك  )د
  الحق ىف التعليم ومجموعة الحقوق الثقافية: رابعا

إلقليمية لحقوق اإلنسان عناية خاصة بحقوق اإلنسان الثقافية، وخاصة العهد الدوىل أولت املواثيق الدولية وا
خـاص بحقـوق املشـاركة : للحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية وقد تضمن العهد نـوعني مـن الحقـوق، األول

ة من التقدم العلمـى، وحريـة الثقافية لإلنسان ويتضمن حق اإلنسان ىف املشاركة ىف الحياة الثقافية، وحقه ىف اإلفاد
فيتضمن حق اإلنسان ىف التعليم بأنواعه : أما النوع الثاىن. البحث العلمى وحق الحصول عىل املعرفة وحرية اإلبداع

وهذا ما اتفقت عليه الدول أطراف العهد الدوىل، عندما اعرتفت لكل مواطن بالحق ىف الرتبية . )2(كافة، وىف املجانية
ومتكني كل شـخص . مناء الكامل للشخصية اإلنسانية والرقى بكرامتها وتوطيد احرتام حقوق اإلنسانوالتعليم بغية اإل 

من اإلسهام بدور نافع يف مجتمع حر، ودعم مفاهيم التسامح والصداقة بني جميع األمم، وقد اتفقت الدول أن هذا 
  :ال يتحقق إال من خالل

  . افةجعل التعليم االبتدايئ إلزاميا ومتاحا للك  )أ
تعميم التعليم الثانوى مبختلف أنواعه، مبا ىف ذلك التعليم الثانوى التقنى واملهنى، وجعله متاحا للجميع   )ب

  .بكافة الوسائل املناسبة وتطبيق املجانية
  .جعل التعليم العاىل متاحا للجميع عيل قدم املساواة، وفق معيار الكفاءة مع األخذ باملجانية  )ج
  .)3(املادية للمدرسني والتوسع ىف إنشاء املدارس والوحدات التعليمية تحسني األوضاع  )هـ

  دور مهم ىف هذا -أو األوصياء  -والبد ىف هذا اإلطار أن يكون لألباء 

                                                            
 .12املرجع السابق، املادة  )1(
لية للحقوق الثقافية وحقوق األرسة، هالة بحر، حقوق اإلنسان الجامعية ىف بيان الحكومة دراسة تحلي. إبراهيم البيومى غانم، د. د )2(

 .159، مرجع سبق ذكره، ص )محرران(إبراهيم البيومى غانم. كامل املنوىف، د. ىف د
باضافة باب سابع بعنوان  1981لسنة  139قانون التعليم الصادر بالقانون رقم بتعديل  2007لسنة  155أصدرت مرص القانون ) 3(

أحكام هذا الباب عىل جميع املعلمني الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه الفني أو  ترسي، عىل أن )أعضاء هيئة التعليم(
باإلدارة املدرسية وعىل األخصائيني االجتامعيني والنفسيني وأخصايئ التكنولوجيا وأخصائيي الصحافة وأمناء املكتبات، وقد تم هذا 

 .الوظيفية واملادية التعديل بغرض رفع مستوى القامئني عىل التعليم من الناحيتني 
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الحرية ىف اختيار مدارس ألوالدهم غري املدارس الحكومية، رشيطـة  -وفقا لهذا العهد  -الخصوص، فيكون لهم  
تارة مبعايري التعليم التى تقرها الدولة، وبتأمني تربية أولئك األطفـال دينيـا وخلقيـا، أن تعمل تلك املدارس املخ

فضال عن ذلك فال يجوز املساس بحرية األفراد والهيئات يف إنشاء وإدارة مؤسسـات تعليميـة، رشيطـة تحقيـق 
  .)1(اإلمناء الكامل للشخصية اإلنسانية

ني توضح فيه مدى كفالتها إللزامية التعليم ومجانية التعلـيم وتتعهد كل دولة بأن تقدم تقريرا ىف غضون سنت
  .)2(اإلبتداىئ ىف بلدها األصىل أو ىف أخرى تحت واليتها

ونظرا ملا تحظى به مجموعة الحقوق الثقافية من اهتامم وتركيز بـالغى األهميـة، فقـد اعرتفـت الـدول 
ئد التقدم العلمى وتطبيقاته وأن يستفيد من حامية لكل فرد بحقه ىف املشاركة ىف الحياة الثقافية والتمتع بفوا

املصالح املعنوية واملادية الناجمة عن أى أثر علمى أو فنى أو أدىب من صنعه، عىل أن تتخذ تلك الدول التدابري 
الالزمة لضامن املامرسة الكاملة لهذا الحق، وهى تدابري من قبيل صيانة العلم والثقافة وإمنائهام، فضال عن أن 

همية احرتام الحرية ىف مجال البحـث العلمـى والنشـاط اإلبـداعى، األمـر الـذى يعـود عـىل الـدول األطـراف أ 
  .)3(وشعوبها بفوائد كثرية من جراء تشجيع وإمناء االتصال والتعاون الدوليني ىف ميداىن العلم والثقافة

  آليات تنفيذ وتطبيق اإلتفاقية: خامسا
هد الدوىل من كافة زواياه القانونية التى تصطبغ بصبغة سياسية مـن استعرضنا ىف عجالة أهم مالمح الع

منطلق أن جانبا كبريا من التطبيقات الخاصة بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية ترتبط بإنفاذ سياسات 
مـن  حقوقية ىف عدد من دول العامل املصدقة عىل العهد أو املنضمة إليه، غري أن تفعيل نصوص العهـد يحتـاج

تلك الدول األطراف واملهتمني عىل وجه العموم، عددا من اآلليات التى من خاللها ميكنها بلوغ الهدف املتمثل 
وقـد تعهـدت الـدول بـأن تقـدم تقـارير عـن تـدابريها، . ىف إحرتام وحامية جميع الحقوق التى أوردها العهـد

ت بـه، وتتخـذ هـذه التقـارير املسـارات وخطوات التقدم عىل صعيد إنفاذ العهد واحـرتام الحقـوق التـى ورد
  :التالية

بداية، توجه جميع التقارير إىل األمني العام لألمم املتحدة والذى يحيل نسخا منها للمجلـس االقتصـادى 
  وىف حالة ما يكون التقرير. واالجتامعى لنظرها طبقا ألحكام العهد

                                                            
 .13، مرجع سبق ذكره، املادة .... العهد الدوىل للحقوق االقتصادية )1(
 . 14املرجع السابق، املادة  )2(
 .15املرجع السابق، املادة  )3(
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متصال مبسـألة تـدخل ىف اختصـاص إحـدى الوكـاالت الوارد إليه من دولة طرف ىف العهد أو جزءا أو أكرث منه،  
املتخصصة وفقا لنظامها األساىس وتكون الدولـة الطـرف عضـوا ىف الوكالـة تـتم إحالـة نسـخا مـن التقريـر إىل 

  . الوكالة
وتقدم الدول األطراف تقاريرها طبقا لربنـامج يضـعه املجلـس االقتصـادى واالجتامعـى، عـىل أن توضـح 

ى متنع الدولة من االيفاء بإلتزاماتها، ويحيل املجلس املذكرة هذه التقارير املقدمة مـن العوامل والصعوبات الت
  .)1(الدول إىل لجنة حقوق اإلنسان لدراستها ووضع توصيات بشأتها

أما عن مسألة التوقيع والتصديق واإلنضامم، فقد بات العهد متاحا للتوقيـع والتصـديق واإلنضـامم، ألى 
األمم املتحدة وأعضاء الوكاالت املتخصصة وتلك األطراف ىف محكمة العدل الدولية أو أى من الدول األعضاء ىف 

ويبدأ نفاذ العهد بعد ثالثة أشهر من إيداع . دولة تدعوها الجمعية العامة لألمم املتحدة لتكون طرفا ىف العهد
عىل أن يكون العهد نافذا ىف حق . صك التصديق أو اإلنضامم الخامس والثالثني لدى األمني العام لألمم املتحدة

مبجرد ) صكا 35(بعد اكتامل النصاب املحدد لنفاذ العهد ) تصديق أو إنضامم(تلك الدول التى أودعت صكوكها
  . )2(مرور ثالثة أشهر عىل إيداعها لصك التصديق أو اإلنضامم

لتحفظ فيام يتعلق مبواده ومل ينص العهد الدوىل للحقوق اإلقتصادية واالجتامعية والثقافية رصاحة عىل ا
غري أنه يكون ألى دولة طرف فيه أن تقرتح تعديال ما عىل نصوص العهد لدى األمني العام الـذى يقـوم بـدوره 
بإبالغ الدول األخرى بأى تعديالت ترد إليه للتنسيق حول إمكانية عقد مؤمتر لنظر أى مقرتحات عـىل أال تقـل 

كون التعديالت نافذ مبجرد إقرار الجمعية العامـة لهـا وقبولهـا مـن نسبة الحضور عن ثلث الدول األطراف، وت
  .)3(جانب أغلبية ثلثى الدول األطراف

                                                            
،  23، 22، 21، 20، 19، 18، 17، 16املرجع السابق، املواد :  ملزيد من التفاصيل حول التقارير التى ترفع  بشأن إنفاذ العهد الدوىل )1(

24 ،25 . 
  . 27، 26املرجع السابق، نصوص املادتني : ملزيد من التفاصيل )2(
  :أنظر حول قواعد التصديق واإلنضامم عىل سبيل املثال -
  .، مرجع سبق ذكره)القاعدة الدولية( محمد سامى عبدالحميد، أصول القانون الدوىل العام، الجزء الثاىن.د -
  .انم، مبادىء القانون الدوىل العام، مرجع سبق ذكرهمحمد حافظ غ. د -
 .صالح الدين عامر، مقدمة لدراسة القانون الدوىل العام، مرجع سبق ذكره. د -  -
  . 30، 29، 27، مرجع سبق ذكره، املواد ...العهد الدوىل للحقوق االقتصادية : أنظر )3(
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  املبحث الثاىن

   موقف مرص من العهد الدوىل للحقوق االقتصادية
يدور هذا املبحث حول محورين أساسيني، أما املحور األول، فيتناول إرهاصات تصديق مرص عىل العهـد 

" ر الثاىن، فيعالج مسألة تنا وتاريخ هذا التصديق، وصريورة نصوص العهد قوانني وطنية، أما املحو موضوع دراس
  . ىف نطاق العهد الدوىل وما أبدته مرص ىف هذا الخصوص" التحفظ

  تصديق مرص عىل العهد الدوىل : أوال
ىف إطـار األمـم  -ة دوليـة عىل عقد اتفاقي -مبا فيها مرص  -عندما اتفقت الدول املكونة للمجتمع الدوىل 

بشأن الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية، كانـت تلـك الحقـوق مجـرد نصوصـا  -املتحدة وبإرشاف منها
عابرة تضمنها اإلعالن العاملى لحقوق اإلنسان، وإن كان ذلك اإلعالن يعد مبثابـة الوثيقـة الدوليـة األم لحقـوق 

ىل عند هذا الحد بل ظهرت الكثري من األفكـار الخاصـة بعقـد اتفاقـات أكـرث مل يقف املجتمع الدواإلنسان غري أنه 
تخصصا ىف حقوق اإلنسان بهدف تـوفري أقىصـ فـرص الحاميـة لهـذه الحقـوق وإيجـاد آليـات دوليـة إلنفـاذ هـذه 

ركيـزتني مـن االتفاقات، فكان أن ظهرت إتفاقات تالية لإلعالن العاملى وىف مقدمتها العهدين الدوليني اللذين ميثالن 
موضـوع دراسـتنا  - ركائز الرشعة الدولية لحقوق اإلنسان، أولهام العهد الدوىل للحقوق املدنيـة والسياسـية والثـاىن 

  .وهو العهد الدوىل للحقوق اإلقتصادية واالجتامعية والثقافية - املاثلة 
للحقـوق االقتصـادية  وقد كانت مرص ىف مقدمة الدول التـى شـاركت ىف األعـامل التحضـريية للعهـد الـدوىل

، ولعـل 1967واالجتامعية والثقافية، حيث وقعت عليه عقب اإلنتهاء من تلك اإلعامل ىف الرابع من أغسطس لعـام 
ذلك يحمل داللة واضحة عىل اهتامم مرص املبكر بحقوق اإلنسان والسعى نحو حاميتها، غري أن أمر تصـديق مرصـ 

وهو تاريخ تصديق مرص عىل العهد، وقد تم  1981وحتى يناير من عام عىل هذا العهد ظل معلقا منذ ذلك التاريخ 
من الجريدة  14، ثم نرشت االتفاقية بالعدد  رقم 1981لعام  537هذا التصديق مبوجب قرار رئيس الجمهورية رقم 

القامئـة عـىل ، األمر الذى يعنى أن مرص رغم أنها كانت من الدول )1(1982الرسمية الصادر ىف الثامن من أبريل لعام 
  اجراءات

                                                            
   .12، مرجع سبق ذكره، ص )2004/2005(التقرير السنوى للمجلس القومى لحقوق اإلنسان) 1(
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التحضري للعهد واملوقعة عليه عقب االنتهاء من هذه االجراءات، إال أنها تأخرت ىف التصديق عليه العتبارات تتعلق  
بالدراسات املستفيضة التى أجريت حول العهد ومدى توافقه مع الثقافة والتقاليد املرصية ولتحقيق املواءمة الالزمة 

من الدستور والعهد وهو األمر الذى استغرق زهاء خمسة عرش عاما، ولعل طول الفرتة املمتدة بني ترشيعاتها األدىن 
ما بني التوقيع والتصديق، تحقيقا ألهداف املواءمة، إمنا يرجع إىل أن تصديق مرص عىل أى اتفاقيـة دوليـة يعنـى أن 

فحسب بل ترتقى إىل مرتبة تىل الدستور  هذه االتفاقية، تصبح من القوانني الداخلية املنطبقة داخل مرص، ليس ذلك
  .)1(وتصبح نصوصها صالحة للتطبيق أمام املحاكم املرصية

وعىل هذا النحو، فبمجرد تصديق مرص عىل العهد الدوىل للحقوق اإلقتصادية واالجتامعيـة والثقافيـة يكـون 
القوانني املرصية الوطنية طبقا ملا تنص ذلك العهد قد دخل حيز النفاذ ىف حقها ويكون بهذه املثابة قانونا داخليا من 

من الدستور، فبموجب هذه املادة يكون العهـد ىف ذات املرتبـة التـى تتمتـع بهـا  151عليه الفقرة األوىل من املادة 
القوانني عىل السلم الترشيعى ويكون بذلك ىف مرتبة تعقب الدستور مبارشة، حيث يجرى نص الفقرة سالفة البيـان 

الجمهورية هو املنوط به إبرام االتفاقات الدولية وإبالغها ملجلـس الشـعب، وتكـون لالتفاقيـة قـوة إن رئيس «عىل 
تعتـرب االتفاقـات الدوليـة لحقـوق  ، ومـن ثـم)2(»القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونرشها وفقا لألوضاع املقررة
املشار إليها، مبثابـة  151رسمية للبالد عمال باملادة االنسان بعد التصديق عليها أو االنضامم إليها ونرشها بالجريدة ال

قانون من القوانني الصادرة عن السلطة الترشيعية، وبالتاىل فهى تعتـرب مـن النصـوص القانونيـة الصـالحة للتطبيـق 
  . )3(والنافذة أمام جميع السلطات ىف الدولة سواء الترشيعية أم التنفيذية أم القضائية

بـادىء العهـد الـدوىل، تتصـل بنصـوص الدسـتور وتتمتـع بالحاميـة املقـررة ومن منطلـق أن أحكـام وم
للنصوص الدستورية، فإنه يتم توفري الحصانة الالزمة لها ضد أى قوانني قد تصدر باملخالفة ألحكامها، ومن ثـم 

ال ينطـوى عـىل أحكامـه أو يخالفهـا يعـد مخالفـة  -الحق عىل تصديق مرص عـىل العهـد  -فصدور أى قانون 
  وسيوصمتورية دس

                                                            
 .219، حقوق اإلنسان واإلعالم، مرجع سبق ذكره، ص )محرر(سناء خليل، النظام القانوىن املرصى وحقوق اإلنسان، ىف محسن عوض ) 1(
 .151، املادة 1971الددستور املرصى، القاهرة : راجع) 2(
الدولية ملرص والناشئة عن املواثيق الدولية لحقوق االنسان ، مرجع سبق سناء خليل ، بعض االشكاليات املوضوعية عن االلتزامات  )3(

  .215-214ذكره ، ص ص 
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هذا القانون بعيب عدم الدستورية باعتباره سيكون مبخالفته أحكام العهد الدوىل للحقوق االقتصادية واالجتامعية  
وبناء عىل ذلك فإن هـذا القـانون حـال . والثقافية، قد خالف األحكام املتعلقة بهذا العهد والواردة بالدستور املرصى

حكمة الدستورية العليا بحكم ملزم لجميع السلطات ىف الدولة ويوقف العمل بـه صدوره يكون قابال لإللغاء من امل
ابتداء من اليوم التاىل لتاريخ نرش الحكم ويرتد أثـر هـذا الحكـم حتـى يـوم صـدور القـانون املقىضـ بعـدم بعـدم 

  .)1(دستوريته وفق الضوابط القانونية

  تحفظات مرص عىل نصوص العهد: ثانيا
كالية هامة ضمن مجموعة من اإلشـكاليات التـى يطرحهـا العهـد الـدوىل للحقـوق يثري هذا املطلب إش

االقتصادية واالجتامعية والثقافية، تلك املتمثلة ىف عدم شمول العهد عىل نـص يتنـاول مسـألة الـتحفظ، األمـر 
  .الذى يعنى أن الدول األطراف بالعهد ليس من حقها قانونا أن تبدى أى تحفظات عىل نصوص العهد

ع ذلك يبقى املجال مفتوحا أمام أى من الدول األطراف بشأن اقـرتاح تعـديالت عـىل نصـوص العهـد وم
وإيداع تلك التعديالت لدى األمني العام لألمم املتحدة الذى يقوم بدوره بإلبـالغ األطـراف األخـرى مبـا جـاء ىف 

كون عقد هذا املؤمتر مبوافقة ثلـث وي. التعديالت، وما إذا كان لديها رغبة ىف عقد مؤمتر لبحث تلك التعديالت
عىل الجمعية العامة إلقرارهـا، حيـث  -بأغلبية الثلثني  -وتعرض التعديالت التى حاذت القبول. الدول األطراف

  .)2(يبدأ نفاذ تلك التعديالت بعد إقرارها وتكون ملزمة للدول األطراف كقاعدة من ضمن قواعد العهد
ظ عىل نصوصة ميثل صعوبة عىل الدول التى تنضـم إليـه، فهـذه الـدول والواضح أن عدم إباحة العهد للتحف

وفقا لذلك، البد أن يكون لديها قناعة كاملة مبا جاء به العهـد مـن مبـادىء وقواعـد وأن تضـع الدولـة املنضـمة أو 
ة، غـري أن املصدقة ىف اعتبارها أنه ال مجال إلبداء أى تحفظات، وأن عليها أن تقبل العهد كام هـو بنصوصـه املجـرد

عىل  - كام أسلفنا  - العهد مل يكن جامدا عىل اإلطالق إذ نصت مادته الثامنة والعرشين عىل إمكانية تقديم تعديالت 
  نصوص العهد وهو ما يتطلب إجراءات معقدة، وقد ال تعتمد تلك التعديالت

                                                            
  .وما بعدها 241عوض محمد عوض، مرجع سبق ذكره، ص : أنظر ىف ذلك  )1(

قوق سناء خليل ، بعض االشكاليات املوضوعية عن االلتزامات الدولية ملرص والناشئة عن املواثيق الدولية لح: انظر كذلك
 . 215مرجع سبق ذكره، ص االنسان، 

  .، مرجع سبق ذكره 3، 2، 1من العهد الدوىل الفقرات  28راجع املادة   )2(
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 - يخطـر  تحـدة الـذىعـام لألمـم املهذا بخالف التحفظ الذى تبديه الدول وتودع وثائقه لدى األمـني ال. ىف النهاية 
الدول األطراف األخرى مبضمونه، وىف نهاية األمر تخرج الدولة املتحفظة من نطاق االلتزامات التى تفرضـها  - بدوره 

  . )1(املادة املتحفظ عليها
وعند الحديث عن تحفظات أو مقرتحات أبديت من جانب الحكومة املرصية، فاألمر غري مباح بالنسـبة 

بنص االتفاقيـة الدوليـة، أمـا بخصـوص املقرتحـات، فلـم تبـادر الحكومـة املرصـية بإبـداء أى نـوع مـن  لألوىل
أنها قد قبلت بكـل مـا جـاء بـه العهـد مـن  -ضمنا  -يعنى  وص العهد األمر الذىاملقرتحات الفعالة بشأن نص

أمنها القومى أو سيادتها اإلقليمية قواعد قانونية اتفاقية دولية، ومبا يعنى أيضا أنها مل تجد فيه ما يتعارض مع 
ومـع ذلـك فقـد . وأن جملة الحقوق التى جاء بها ليس بها مـا يتنـاقض واألعـراف والتقاليـد املرصـية األصـيلة

مع األخذ ىف اإلعتبـار أحكـام الرشـيعة «أصدرت الحكومة املرصية ما ميكن أن نسميه إعالنا جاء مؤداه كالتاىل 
أى أن مرص بهذه املثابة مل يكن لديها أى موانع أو عوائق بشأن التوقيع ومن  )2(»اإلسالمية وعدم تعارضها معها

 ).  العهد الدوىل(ثم التصديق عىل اإلتفاقية
  املبحث الثالث

  الترشيعات الوطنية املرصية 
 والحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية

يعات املرصـية للحقـوق االقتصـادية ينقسم هـذا املبحـث إىل ثالثـة محـاور، يتنـاول أولهـا، أهـم الترشـ
واالجتامعية، بينام يتناول ثانيها مناذج للترشيعات املتضمنة للحقوق الثقافية ىف مرص، فيام عكف األخـري عـىل 

  .دراسة مدى االنسجام والتالقى بني الترشيع الوطنى الداخىل والعهد الدوىل موضوع هذه الدراسة
  :قتصادية واالجتامعيةالترشيعات املرصية للحقوق اال : أوال

بداية البد من التأكيد عىل أن هناك قـدرا مـن التشـابك والتـداخل بـني الحقـوق االقتصـادية والحقـوق 
االجتامعية؛ ذلك أن النوعني من الحقوق يتسامن بالرتكيز عىل املستوى املعيىش لإلنسان ومدى متتعه بحقـه ىف 

  الحياة الكرمية كام ينبغى أن تكون،

                                                            
صالح الدين . وما بعدها ، د 210محمد سامى عبدالحميد، مرجع سبق ذكره، ص . د: ملزيد من املعلومات حول التحفظ، أنظر) 1(

  .وما بعدها 269عامر، مرجع سبق ذكره، ص 
 .13، مرجع سبق ذكره ، ص)2004/2005(التقرير السنوى للمجلس القومى لحقوق اإلنسان  )2(
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بهام ىف جميع املعامالت االقتصادية واالجتامعية التى تنطوى عـىل حقـوق إقتصـادية واجتامعيـة  ويتم األخذ 
  .لإلنسان

وعىل أية حال، تحظى الحقوق االقتصادية واالجتامعية ىف مرص بأهمية كبرية، وتضع الحكومة املرصية خططا 
فكان أن أصدر املرشع املرصى عـددا مـن  واسرتاتيجيات موسعة ىف سبيل االرتقاء بهذه النوعية من حقوق اإلنسان،

القوانني املنظمة لتلك الحقوق والتى متثل قواعد عامة وإطارا قانونيا يوفر الحامية الالزمة لهـا ومينـع إهـدارها مـن 
خالل عدد من اآلليات التنفيذية التى يتمحور دورها حول إنفاذ القوانني االقتصادية واالجتامعية لحقـوق اإلنسـان، 

فعـىل سـبيل املثـال هنـاك مـا يعـرف ىف الحال بالنسبة للمحاكم وهى إحدى آليات التطبيق لهذه القـوانني، كام هو 
املحاكم املرصية باملحاكم العاملية وتتشكل هذه املحاكم من دائرة أو أكرث من دوائـر املحكمـة االبتدائيـة ينصـب جـل 

نون العمل املرصى، كام أن األحكام الصادرة عن تلك املحاكم عملها عىل توفري الحامية الالزمة للعامل تطبيقا وإنفاذا لقا
تحوذ حجية األمر املقىض فيه وتكون نافذه ىف مواجهة جهات العمـل املختلفـة وال يخضـع لهـذه املحـاكم العـاملني ىف 

لعمل الـذين وحدات اإلدارة املحلية والهيئات العامة، وكذا عامل الخدمة املنزلية ومن يف حكمهم، وأفراد أرسة صاحب ا
  .)1(يعولهم فعال

وتتعدد الترشيعات االقتصادية املنصبة عىل حقوق اإلنسان ىف مرص غـري أننـا سـنكتفى ىف دراسـتنا تلـك 
 2008لسـنة  180، وتعديالته األخرية مبوجب القـانون رقـم 2003لسنة  12بتناول قانون العمل املرصى الرقيم 

  ،)2(نفاذا للقضاء الدستورى

                                                            
: راجع ايضا. الفقرات أ، ب، ج 4، 2003أبريل  7، الجريدة الرسمية، القاهرة، 2003لسنة  12قانون العمل رقم : راجع ىف ذلك) 1(

 2008يونيو  22مكرر، القاهرة،  25لجريدة الرسمية، العدد ، ا2003لسنة  12بتعديل قانون العمل رقم  2008لسنة  180القانون 
  .املعدلني 12من قانون العمل رقم  72، 71، 70، املادة األوىل، املواد  

مجلس الشوى، تقرير اللجنة املشرتكة من لجنة تنمية القوى البرشية واالدارة املحلية ومكتب لجنة الشئون : راجع كذلك
، دور 2003لسنة  12أحكام قانون العمل رقم  قرار رئيس الجمهورية مبرشوع قانون بتعديل بعض الدستورية والترشيعية، بشأن

  . 4-2، ص ص 2008االنعقاد العادى الثامن والعرشين، مجلس الشورى، القاهرة 
 12نون العمل رقم من قا 72، 71بعدم دستورية املادتني  2008يناير  13أصدرت املحكمة الدستورية العليا قضاءا تاريخيا يوم  )2(

من ذات القانون، عىل سند من مخالفة الدستور بإناطة الفصل ىف  70، وسقوط ما تعلق بهام من أحكام ىف املادة  2003لسنة 
بتعديل  2008لسنة  180املنازعات العاملية لجنة إدارية، ولو ضمت قضاة بني أعضائها، فرتتب عىل ذلك صدور القانون رقم 

  = بنصوص أخرى جديدة أنفاذا لقرار املحكمة الدستورية العليا وتحقيقا 72، 71، 70اد واستبدال نصوص املو 
  .  
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العمل أحد أهم القوانني اإلقتصادية التى أصلت لعدد من حقوق اإلنسان التى يجـب مراعاتهـا  باعتبار قانون 
والعمل عىل حاميتها وهو األمر الذى أسس له هذا القانون، ومن منطلق أن نطـاق الدراسـة الحاليـة ال يتسـع 

  .للحديث عن الكثري من الترشيعات االقتصادية لحقوق اإلنسان ىف مرص
وم بقراءة رسيعة لبعض مـا تضـمنه قـانون العمـل املرصـى وتعديالتـه لعـام وفيام يىل سنق

  :من أحكام وقواعد حقوقية وذلك عىل النحو التاىل 2008
مبجموعة من التعريفات الهامـة والتـى تسـتخدم بشـكل  2003لسنة  12يبدأ قانون العمل املرصى رقم 

ل املثال وليس الحرص تناول القانون تعريفـا محـددا رئيىس ىف األمور التى يتعامل معها هذا القانون، فعىل سبي
العمولة والنسبة املئوية والعالوة واملزايـا العينيـة واملـنح والبـدالت  حب العمل، واألجر ويتضمن،للعامل، وصا

، كام نص )1(والوهبة، العمل املؤقت، والعمل العرىض، والعمل املوىس، والليل، والوزير املختص والوزارة املختصة
انون ىف مادته الرابعة عىل أنه ال ترسى أحكامه عـىل العـاملني بـأجهزة الدولـة مبـا يف ذلـك وحـدات اإلدارة الق

  .إلخ املادة..... املحلية والهيئات العامة
  :الدعاوى القضائية املرتبطة بالقانون

قة بأحكام تعفي من الرسوم القضائية يف جميع مراحل التقاىض، الدعاوى الناشئة عن املنازعات املتعل
قانون العمل والتى يرفعها العاملون والصبية املتدرجون وعامل التلمذة الصناعية أو املستحقون عن هؤالء، 
وللمحكمة ىف جميع األحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ املعجل وبال كفالة، كام تعفى الفئات املشار إليها آنفا 

هم والشكاوى والطلبات التى تقدم منهم تطبيقا من رسم الدمغة عىل كل الشهادات والصور التي تعطى ل
ألحكام هذا القانون، وتكون للمبالغ املستحقة للعامل أو املستحقني عنه مبقتىض أحكام هذا القانون امتياز 

عىل جميع أموال املدين من منقول وعقار، وتستوىف مبارشة بعد املرصوفات القضائية واملبالغ املستحقة 
  أنه إذا تعدد أصحابللخزانة العامة، غري 

                                                            
املرصى، حيث حلت محل اللجان العاملية، محاكم أطلق عليها املحاكم العاملية تختص دون غريها بالفصل ىف  للحامية الواجبة للعامل  =      

صاحب العمل والعامل، ويأىت ذلك كله ىف إطار جهود الحكومة املرصية املبذولة عىل كافة املنازاعت العاملية الفردية التى تنشأ بني 
  طريق الوفاء بالتزاماتها الدولية ىف شأن حقوق اإلنسان وتحقيق مزيدا من التقدم عىل هذا الطريق

  .، مرجع سبق ذكره، املادة األوىل2003لسنة  12قانون العمل رقم : راجع) 1(
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  .العمل كانوا مسئولني بالتضامن فيام بينهم عن الوفاء بجميع االلتزامات التي تفرضها أحكام هذا القانون 
ويكون من تنازل له صاحب العمل عن األعامل املسـندة إليـه كلهـا أو بعضـها متضـامنا معـه ىف الوفـاء 

وال يحـول دون الوفـاء بجميـع االلتزامـات الناشـئة طبقـا . بجميع االلتزامات التى تفرضها أحكام هذا القـانون
  .للقانون، حل املنشأة أو تصفيتها أو إغالقها أو إفالسها

ولو كان باملزاد  -كام ال يرتتب عيل إدماج املنشأة ىف غريها او انتقالها باإلرث أو الوصية أو الهبة أو البيع 
فات، إنهاء عقـود اسـتخدام عـامل املنشـأة ويكـون الخلـف أو النزول أو االيجار أو غري ذلك من الترص  -العلنى

  .)1(مسئوال بالتضامن مع أصحاب األعامل السابقني عن تنفيذ جميع االلتزامات الناشئة عن هذة العقود
وفيام يتعلق باالستقطاعات التى تكون نفاذا ألحكام قضائية فإن القانون قد عالج هذا األمـر مـن خـالل 

نصـت عـىل أنـه ال يجـوز يف جميـع األحـوال االسـتقطاع أو الحجـر أو النـزول عـن األجـر منه والتى  44املادة 
يف % ) 50( من هذا األجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إىل % ) 25( املستحق للعامل ألداء، أى دين إال يف حدود 

ءات التقـاىض ىف من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجـرا) 77، 76، 75(حالة دين النفقة، مع مراعاة أحكام املواد 
وعند التزاحم يقدم دين النفقة، ثـم مـا يكـون .  2000لسنة  1مسائل األحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 

مطلوبا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهامت، أو اسرتدادا ملا رصف إليه بغري وجه حق، 
  . )2(أو ما يقع عىل العامل من جزاءات

النزول عن األجر ىف حدود النسبة املقـررة باملـادة سـالفة البيـان، أن تصـدر بـه موافقـة  ويشرتط لصحة
مكتوبة من العامل، وتحسب هذه النسبة املشار إليها آنفا بعد اسـتقطاع رضيبـة الـدخل عـىل األجـر، وقيمـة 

مل يف حدود النسـبة املبالغ املستحقة وفقا لقوانني التأمني االجتامعى، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعا
  . )3(املنصوص عليها يف املادة السابقة

  وال تربأ ذمة صاحب العمل من األجر إال إذا وقع العامل مبا يفيد استالم األجر

                                                            
  .9، 8، 7، 6ملواد املرجع السابق، ا) 1(
  .44املرجع السابق، املادة  )2(
  .املرجع السابق، نفس املادة) 3(
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ىف السجل املعد لذلك أو ىف كشوف األجور، عىل أن تشمل بيانات هذه املستندات مفردات األجر، ويراعـى أن  
األطفال أجورهم أو مكافأتهم أو غري ذلك مـام يسـتحقونه قانونـا، ويكـون يسلم صاحب العمل إىل عامله من 

  . )1(هذا التسليم مربئا لذمته
ىف مادته األوىل عـىل أنـه ىف  2003لسنة  12بتعديل القانون رقم  2008لسنة  180وقد نص القانون رقم 

أو غرية من القوانني املنظمة  12حالة نشوء نزاع بني صاحب العمل والعامل ىف شان تطبيق أحكام القانون رقم 
لعالقات العمل الفردين يكون اللجوء إىل الجهة االداريـة املختصـة لتسـويته، وعنـد عـدم التوصـل ملثـل هـذه 

  . )2(التسوية يحال النزاع إىل املحكمة العاملية
ن يكون اختصاصها وينص القانون الجديد أيضا عىل تشكيل املحاكم العاملية ىف إطار املحاكم اإلبتدائية، عىل أ 

بالنسـبة  –ولو تم اسـتئنافه  - الفصل ىف املنازعات العاملية، وعىل أن يكون حكمها واجب النفاذ وعىل وجه الرسعة 
لطلب صاحب العمل فصل العامل  خالل خمسة عرش يوما من تـاريخ أول جلسـة، وىف حالـة رفـض الطلـب تلـزم 

وعند عدم تلبية هذا القرار يلـزم صـاحب . كافة مستحقاته املحكمة صاحب العمل بإعادة العامل إىل عملة ورصف
العمل بتعويض العامل، حيث تقىض املحكمة العاملية وبصفة مستعجلة بتعويض مؤقـت للعامـل وبحكـم واجـب 

  .      )3(النفاذ
  :اإلعالن عن الوظائف وتنظيم مسألة العمل بالخارج

ن عن الوظائف الشاغرة مبختلف وسائل اإلعالم و أن طبقا لقانون العمل، يكون لصاحب العمل الحق ىف اإلعال 
يعهد إىل أحد املكاتب االستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو املساعدة بشأن اختيار 
 أفضل املرشحني لهذه الوظائف، وال يجوز له تشغيل عامل عن طريق متعهد أو مقاول توريد عامل، فضال عن ذلك،
يجوز للوزير املختص بقرار منه الرتخيص للجمعيات واملؤسسات واملنظامت النقابية بالنسبة ألعضائها بإنشاء مكاتب 

  . )4(لتشغيل املتعطلني
  وىف اإلطار ذاته، وبقدر من االلتزام باالتفاقات الدولية املتعلقة بالتشغيل، تكون

                                                            
  .46، 45املرجع السابق، املادتان ) 1(
  .املعدلة بهذا القانون الجديد 12من القانون رقم  70، مرجع سبق ذكره، املادة األوىل، املادة 2008لسنة  180القانون رقم : راجع )2(
  .املعدلتان بهذا القانون الجديد 12من القانون  72،  71املرجع السابق، املادة األوىل، املادتان  : فاصيل، أنظرللمزيد من الت )3(
  .16، مرجع سبق ذكره، املادة  2003لسنة  12قانون العمل رقم : راجع )4(
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  : الخارج عن طريق مزاولة عمليات إلحاق املرصيني بالعمل ىف الداخل أو 
  . الوزارة املختصة   )1
  . الوزارات والهيئات العامة   )2
  . االتحاد العام لنقابات عامل مرص   )3
تعاقـدات مـع الجهـات  طاع الخـاص املرصـية فـيام تربمـه مـنرشكات القطاع العام وقطاع األعامل والق  )4

  . األجنبية يف حدود أعاملها وطبيعة نشاطها 
ة أو رشكات التوصية باألسهم أو ذات املسئولية املحدودة، بعـد الحصـول عـىل تـرخيص رشكات املساهم  )5

  . بذلك من الوزارة املختصة 
  . )1(النقابات املهنية بالنسبة ألعضائها فقط  )6

كام يكون للمنظامت الدولية أن تزاول عمليات إلحاق املرصيني للعمل خارج جمهورية مرص العربية إذا كان 
هات حكومية أو هيئات عامة عربية أو أجنبيـة، عـىل أن تتـوىل الـوزارة املختصـة بالتعـاون مـع وزارة التعاقد مع ج

الخارجية متابعة تنفيذ االتفاقات والتعاقدات املتعلقة بالعاملة املرصية يف الخارج وبحث تسوية املنازعات الناشـئة 
ا إىل الوزارة املختصة نسخة من الطلب الوارد إليها عن تنفيذ هذه االتفاقات والتعاقدات، وتقدم الجهات املشار إليه

من الخارج بشأن توفري فرص العمل ورشوطها موثقة من السلطات املختصة، كام تقدم نسخة من االتفاقات وعقود 
العمل املربمة متضمنة تحديد العمل واألجر املحدد له ورشوط وظروف أدائه والتزامات العامل، ويحظر القانون عل 

منه، تقايض أي مقابل من العامل نظري إلحاقه بالعمل، ومع ذلك يجـوز تقـايض مقابـل  17الواردة ىف املادة  الجهات
عن ذلك من صاحب العمل، بينام يجوز لرشكات القطاع العام وقطاع االعامل العام والقطاع الخاص تقايض مبلـغ ال 

ة األوىل فقط كمرصوفات إدارية، ويحظر تقاىض من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل وذلك عن السن% 2يجاوز 
  . )2(آية مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى

   :عقود العمل و األجور
يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابه باللغة العربية من ثـالث نسـخ، يحـتفظ صـاحب العمـل 

املختص، وإذا مل يوجد عقد مكتـوب، بواحدة ويسلم نسخة للعامل وتودع الثالثة مكتب التأمينات االجتامعية 
  .للعامل وحده إثبات حقوقه بكافة طرق اإلثبات

                                                            
  .17املرجع السابق، املادة ) 1(
  .21، 20، 19، 18املرجع السابق، املواد : أنظر تفاصيل ذلك) 2(
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  . )1(وعند بدء العمل يوضع العامل تحت االختبار وفق املدة التى يحددها عقد العمل 
وىف سبيل إعطاء قضية األجور أهمية خاصة والعمل بشكل أكرث تنظيام فيام يتعلق باألجور ومشاكلها، أنىشء 

مجلس قومى لألجور برئاسة وزير التخطيط يختص بوضـع الحـد األدىن لألجـور عـىل  12قانون العمل رقم  مبوجب
  .املستوى القومى مبراعاة نفقات املعيشة، وبإيجاد الوسائل والتدابري التي تكفل تحقيق التوازن بني األجور واألسعار

مـن األجـر % ) 7(مبـا ال يقـل عـن  كام يختص املجلس بوضع الحـد األدىن للعـالوات السـنوية الدوريـة
ويف حالة تعرض املنشأة لظـروف اقتصـادية . األساىس الذى تحسب عىل أساسه اشرتاكات التأمينات االجتامعية

يتعذر معها رصف العالوة الدورية املشار إليها، يعرض األمر عىل املجلس القومى لألجور لتقرير ما يـراه مالمئـا 
  .)2(ما من تاريخ عرض األمر عليهمع ظروفها ىف خالل ثالثني يو 

وينص القانون عىل حظـر التمييـز يف األجـور بسـبب اخـتالف الجـنس أو األصـل أو اللغـة أو الـدين أو 
العقيدة، عىل أن يحدد األجر وفقا لعقد العمل الفردى أو اتفاقية العمـل الجامعـى أو الئحـة املنشـأة، فـإذا مل 

امل أجر املثل إن وجد، وإال قدر األجر طبقا لعرف املهنة ىف الجهة يحدد األجر بأى من هذه الطرق استحق الع
مـن  )3()71(التى يؤدى فيها العمل، فإن مل يوجد عـرف، تولـت املحكمـة العامليـة املنصـوص عليهـا يف املـادة 

وجـب أال القانون، تقدير األجر وفقا ملقتضيات العدالة، فإذا تم االتفاق عىل تحديد األجر باإلنتاج أو بالعمولة 
وىف كل األحول، تؤدى األجور وغريها من املبالغ املسـتحقة . يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد األدىن لألجور

، وعند إعطـاء العـامل أجـورهم يجـب مراعـاة )4(للعامل بالعملة املتداولة قانونا ىف أحد أيام العمل وىف مكانه
  . )5(عدد من األحكام املهمة ىف هذا الخصوص

  :ات وأوقات الراحةاألجاز 
يوما بـأجر كامـل ملـن أميضـ ىف الخدمـة سـنة  21نص قانون العمل عىل أن تكون مدة األجازة السنوية 

  كاملة، تزاد إىل ثالثني يوما متى أمىض العامل يف الخدمة

                                                            
  .33، 32املرجع السابق، املادتني، ) 1(
  .34املرجع السابق، املادة ) 2(
، حيث استبدل نصها القديم بنص آخر جديد، عاصفة بلجـان املنازاعـات العامليـة،  2008لسنة  180تم تعديلها مبوجب القانون   )3(

  . التى حلت محلها املحاكم العاملية نفاذا للقضاء الدستورى كام أسلفنا
  .38، 37، 36، 35، مرجع سبق ذكره، املواد 2003لسنة  12قانون العمل رقم ) 4(
  .38املرجع السابق، املادة : أنظر تفاصيل ذلك) 5(



    املركز  القومي

122 

  

، عرش سنوات لدى صاحب عمل أو أكرث، كام تكون األجازة ملدة ثالثني يوما يف السنة ملن تجاوز سن الخمسـني 
واملناسبات الرسمية والراحة األسـبوعية، وإذا قلـت مـدة خدمـة وال يدخل يف حساب األجازة أيام عطالت األعياد 

العامل عن سنة استحق أجازة بنسبة املدة التى قضاها ىف العمل برشط أن يكون قـد أمىضـ سـتة أشـهر يف خدمـة 
عة أيام للعامل الذين يعملون ىف األعـامل الصـعبة صاحب العمل، ويف جميع األحوال تزداد مدة األجازة السنوية سب

أو الخطرة أو املرضة بالصحة أو يف املناطق النائية والتى يصدر بتحديدها قرار مـن الـوزير املخـتص بعـد أخـذ رأى 
  . )1(الجهات املعنية

ويحدد صاحب العمل مواعيد األجازة السنوية حسب مقتضيات العمـل وظروفـه، وال يجـوز قطعهـا إال 
باألجازة ىف التاريخ وللمدة التي حـددها صـاحب سباب قوية تقتضيها مصلحة العمل، كام يلتزم العامل بالقيام أل 

العمل وإذا رفض العامل كتابه القيام باألجازة سقط حقه يف اقتضاء مقابلهـا، ويف جميـع األحـوال يجـب أن يحصـل 
متصلة عىل األقل، ويلتزم صـاحب العمـل بتسـوية  العامل عىل أجازة سنوية مدتها خمسة عرش يوما، منها ستة أيام

رصيد األجازات أو األجر املقابل له كل ثالث سنوات عىل األكرث فإذا انتهت عالقة العمل قبل استنفاذ العامـل رصـيد 
  . )2(وبالنسبة لألطفال فال يجوز تجزئة األجازة أو ضمها أو تأجيلها. أجازاته السنوية استحق األجر املقابل لهذا الرصيد

وإذا كان العامل متقدما ألداء االمتحان يف إحدى مراحـل التعلـيم فلـه الحـق يف تحديـد موعـد أجازتـه 
السنوية، برشط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه باألجازة بخمسة عرش يوما عىل األقل، كام لصاحب العمل 

ا، إذا ثبـت اشـتغاله خاللهـا لـدى أن يحرم العامل من أجره عن مده األجازة، أو يسـرتد مـا أداه مـن أجـر عنهـ
  .  )3(صاحب عمل آخر، وذلك دون إخالل بالجزاء التأديبي

وللعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عارض ملدة ال تتجاوز ستة أيام خالل السنة، وبحد أقىص يومان ىف املرة 
يف أجازة بأجر كامل يف األعيـاد  الواحدة، وتحسب األجازة العارضة من األجازة السنوية املقررة للعامل، كام له الحق

  .)4(التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير املختص بحد أقىص ثالثة عرش يوما يف السنة
  وىف ذات السياق يكون للعامل الذى أمىض ىف خدمة صاحب العمل خمس سنوات

                                                            
  .47املرجع السابق، املادة ) 1(
  .48املرجع السابق، املادة ) 2(
 .50، 49املرجع السابق، املادتان ) 3(
 .52، 51املرجع السابق، املادتان ) 4(
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كون هذه األجازة مرة متصلة الحق يف أجازة بأجر كامل ملدة شهر ألداء فريضة الحج أو زيارة بيت املقدس، وت 
  . )1(واحدة طوال مدة خدمته، كام له إذا ثبت مرضه الحق ىف أجازة مرضية تحددها الجهة الطبية املختصة

كام أنه للعامل أن يستفيد من متجمد أجازاته السنوية إىل جانب ما يستحقه من أجازة مرضية، كام لـه 
  . )2(كان له رصيد يسمح بذلك أن يطلب تحويل األجازة املرضية إىل أجازة سنوية إذا

سـاعة ىف  48ساعات ىف اليوم أو وينص القانون عىل عدم جواز تشغيل العامل تشغيال فعليا أكرث من مثان 
 1961 لسنة 133األسبوع، وال تدخل فيها الفرتات املخصصة لتناول الطعام والراحة مع عدم اإلخالل بأحكام القانون 

املنشآت الصناعية، إال انه يجوز بقرار من الوزير املخـتص تخفـيض الحـد األقىصـ  يف شأن تنظيم وتشغيل العامل يف
ويجب أن تتخلل ساعات العمل . العامل أو ىف بعض الصناعات أو األعامل التي يحددها لساعات العمل لبعض فئات

  . )3(ساعة فرتة أو أكرث لتناول الطعام والراحة ال تقل يف مجموعها عن
ساعات العمل وفرتات الراحة بحيـث ال تتجـاوز الفـرتة بـني بدايـة سـاعات العمـل كام أنه يجب تنظيم 

ونهايتها أكرث من عرش ساعات ىف اليوم الواحد وتحتسب فـرتة الراحـة مـن سـاعات التواجـد، إذا كـان العامـل 
 أثناءها يف مكان العمل، ويسـتثنى مـن هـذا الحكـم العـامل املشـتغلون يف أعـامل متقطعـة بطبيعتهـا والتـى
يحددها الوزير املختص بقرار منه بحيث ال تزيد مدة تواجدهم عىل اثنتى عرش ساعة يف اليوم الواحـد، فضـال 
عن رضورة تنظيم العمل باملنشأة بحيث يحصل كل عامل عىل راحة أسبوعية ال تقل عن أربع وعرشين ساعة 

  . )4(احة األسبوعية مدفوعة األجركاملة بعد ستة أيام عمل متصلة عىل األكرث، وىف جميع األحوال تكون الر 
  :توجيه وتدريب وتأهيل العاملني

تختص وزارة القوى العاملة والهجرة برسم السياسة القومية للتوجيه والتدريب املهني ووضع النظم التى 
  تكفل تنفيذها ومتابعة هذا التنفيذ، وذلك بالتنسيق والتعاون

                                                            
  .54، 53رجع السابق، املادتان امل) 1(
  .54املرجع السابق، املادة ) 2(
  .81، 80املرجع السابق، املادتان ) 3(
  .83، 82املرجع السابق، املادتان ) 4(
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 2000لسنة  102تدريب املشكل بقرار رئيس الجمهورية رقم من املجلس األعىل لتنمية القوى البرشية وال 
ولجنته التنفيذية وأمانته الفنية، ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتشكيل اللجنة التنفيذية للمجلس األعىل 

  . )1(لتنمية القوي البرشية والتدريب برئاسة وزير القوى العاملة والهجرة
زاوله عمليات التدريب املهنى إال إذا كانت متخذة شكل رشكـة مـن وىف هذا اإلطار، ال يجوز أليه جهة م

رشكات املساهمة أو التوصية باألسهم أو الرشـكات ذات املسـئولية املحـدودة ويحـدد املجلـس األعـىل لتنميـة 
املوارد البرشية، الحد األدىن لرأسامل كل من هـذه الرشـكات يحسـب نـوع النشـاط الـذى متـارس فيـه عمليـة 

  . )2(التدريب
األجهـزة املعنيـة بـالوزارة وتلتزم الجهات املرخص لها بالتـدريب بعـرض الـربامج التدريبيـة التـى تضـعها 

ـوط التـى يجـب توافرهـا ىف املتـدربني لاللتحـاق بـالربامج  املختصة العتامدها مراعيه ىف ذلك عدة أمـور منهـا الرش
عها ومجـاالت التـدريب وعـدد السـاعات ومرصوفات التدريب، ومدى كفاية العمليات التدريبية من حيـث موضـو 

  . املخصصة لها
وعىل الجانب اآلخر يقوم صاحب العمل بتدريب العامل وتأهيله للقيام بعمل مختلف يـتامىش مـع التطـور 
التقني ىف املنشأة  عىل أن ينشئ ملفا لكل عامل درجة مهارتـه عنـد التحاقـه بالعمـل وبيـان مـا يـدخل عليـه مـن 

  . )3(ى وقعت عليهتطورات والجزاءات الت
  :تشغيل النساء واألطفال

تضمن قانون العمل نصوصا حول تشغيل النساء واألطفـال، فطبقـا للقـانون، يكـون للـوزير املخـتص أن 
يصدر قرارا بتحديد األحوال واألعامل واملناسبات التى ال يجوز فيها تشـغيل النسـاء يف الفـرتة مـا بـني السـاعة 

وله أن يصدر قرارا بتحديد األعامل الضارة صـحيا أو أخالقيـا وكـذلك األعـامل  السابعة مساء والسابعة صباحا،
الشاقة وغريها من األعامل التى ال يجوز تشغيل النساء فيها، كام أن العاملة التى أمضت عرشة أشهر ىف خدمة 

التـى  صاحب العمل لها الحق ىف أجازة وضع مدتها تسعون يوما بتعويض مسـاو لألجـر الكامـل تشـمل املـدة
تسبق الوضع والتى تليه، برشط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الـذى يـرجح حصـول الوضـع فيـه، وال 
يجوز تشغيل العاملة خالل الخمسة وأربعني يوما التالية للوضـع، وال تسـتحق أجـازة الوضـع أكـرث مـن مـرتني 

  طوال

                                                            
  .133، 132املرجع السابق،  )1(
  .135املرجع السابق، املادة ) 2(
  .77املرجع السابق، املادة ) 3(
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  .)1(ناء أجازة الوضع آنفة البيانمدة خدمة العاملة، ويحظر عىل صاحب العمل فصل العاملة أث 
أما تشغيل األطفال، فيلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفال دون سن السادسة عرشة مبنحه بطاقة تثبت 
أنه يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل وتعتمد من مكتب القوى العاملة املختص، ويصدر الـوزير املخـتص 

رشوط واألحوال التى يتم فيها التشغيل وكذلك األعامل واملهن قرارا بتحديد نظام تشغيل األطفال والظروف وال
  . )2(والصناعات التى يحظر تشغيلهم فيها وفقا ملراحل السن املختلفة

  :اإلحالة إىل التقاعد والظروف املرضية والتأمني االجتامعى
إذا بلغ سن  ال يجوز تحديد سن التقاعد ألقل من ستني سنة، وإن كان لصاحب العمل إنهاء عقد العامل

الستني، ما مل يكن العقد محدد املدة وكانت مدته متتد إىل ما بعـد بلوغـه هـذه السـن، ففـى هـذه الحالـة ال 
ينتهى العقد إال بانقضاء مدته، ويف جميع األحوال يجب عدم اإلخالل بأحكام التأمني االجتامعـي فـيام يتعلـق 

عمل بعد بلوغه هذه السـن اسـتكامال للمـدة املوجبـة بسن استحقاق املعاش ويحق العامل يف االستمرار يف ال
  . )3(الستحقاق املعاش

ويحظر عىل صاحب العمل إنهاء عقد العمل ملرض العامل إال إذا استنفد العامل أجازاته املرضـية، وفقـا 
ل أن ملا يحدده قانون التأمني االجتامعى باإلضافة إىل متجمد أجازاته السنوية املستحقة له، وعىل صاحب العم

يف انهاء العقد قبل مىض خمسة عرش يوما من تـاريخ اسـتنفاد العامـل ألجازاتـه، فـإذا شـفى يخطر العامل برغبته 
  . )4(العامل قبل متام اإلخطار امتنع عىل صاحب العمل إنهاء العقد ملرض العامل

  :حق اإلرضاب السلمى
نظيم اإلرضاب السلمى عىل أن تكون ىف ت -دون املوظفني العموميني  -نص قانون العمل عىل حق العامل

  مامرسته ملنظامتهم النقابية، دفاعا عن مصالحهم

                                                            
  .128، وأيضا املادة 97حتى  89بق، املواد من  املرجع السا: ملزيد من التفاصيل  )1(

  .1975الخاص بالتأمني االجتامعى، الجريدة الرسمية، القاهرة  1975لسنة  79القانون رقم : راجع كذلك
 .103حتى  99، مرجع سبق ذكره، املواد من 2003لسنة  12قانون العمل رقم : ملزيد من التفاصيل حول تشغيل األطفال) 2(
 .126، 125السابق ، املادتان املرجع ) 3(
  .127املرجع السابق، املادة ) 4(
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املهنية واالقتصادية واالجتامعية وذلك يف الحدود وطبقا للضـوابط واإلجـراءات املقـررة ىف هـذا القـانون، وىف  
هـذا القـانون، يجـب عـيل حالة عزم عامل املنشأة ذات اللجنة النقابية عىل اإلرضاب يف األحوال التى يجيزهـا 

إخطـار كـل مـن  -بعد موافقة مجلس إدارة النقابة العامة املعنية بأغلبية ثلثى عدد أعضائه  -اللجنة النقابية 
صاحب العمل والجهة اإلدارية املختصة قبل التاريخ املحـدد لـإلرضاب بخمسـة عرشـ يومـا عـيل األقـل وذلـك 

أة لجنة نقابية يكون اإلخطار بالعزم عىل اإلرضاب من العـامل بكتاب مسجل بعلم الوصول، فإذا مل يكن باملنش
ويجب عيل األخرية بعـد موافقـة مجلـس إدارتهـا باألغلبيـة املنصـوص عليهـا يف الفقـرة , للنقابة العامة املعنية

 ويف جميع األحوال يتعني أن يتضمن اإلخطـار األسـباب الدافعـة لـإلرضاب. السابقة القيام باإلخطار املشار إليه
  .)1(واملدة الزمنية املحددة له

لسنة  180وتعديالته املقررة بالقانون  2003لسنة  12وبعد أن تناولنا جانبا من أحكام قانون العمل رقم 
، كنموذج للترشيعات اإلقتصادية التى جاءت كاستجابة اللتزامات مرص الدولية إزاء املواثيق الدولية 2008

لدوىل للحقوق اإلقتصادية واالجتامعية والثقافية، فإنه يكون من املفيد لحقوق اإلنسان وبصفة خاصة العهد ا
ىف هذا الصدد أيضا، أن نعرب عبورا رسيعا عىل التطور الترشيعى للقوانني االجتامعية ىف مرص والتى يتصدرها 

القوانني املعمول به حاليا مع بعض التعديالت التى أدخلت عليه، وما كان لهذه  1975لسنة  79القانون رقم 
من دور ىف إرساء دعائم حقوق اإلنسان ىف مرص، وللتأكيد عىل أن مرص أثبتت احرتامها للحقوق اإلجتامعية، 

وأعطتها قدرا كبريا من االهتامم والرعاية حتى قبل أن تصبح طرفا ىف مواثيق دولية حقوقية ملزمة، وقد تنامى 
العهد الدوىل للحقوق االقتصادية واالجتامعية اهتامم مرص بهذه النوعية من الحقوق مع توقيعها عىل 

وإن كان هذا التوقيع مل يحمل إلزاما للحكومة املرصية نحو إعامل هذه الحقوق لعدم  1967والثقافية عام 
، إال أنها مل ترتاخ ىف تقديم أوجه الرعاية االجتامعية املختلفة لكل املواطنني حتى تم التصديق )2(تصديقها عليه
، حيث شهدت مرص ترجمة لهذا التصديق متثلت ىف التوسع ىف نظم الرعاية 1982 عام عىل العهد ىف

  االجتامعية والصحية بشكل أكرب من ذى قبل حسب مؤرشات

                                                            
  . 195 - 192املرجع السابق، املواد من : للمزيد عن اإلرضاب ىف قانون العمل املرصى، أنظر) 1(
 .269-268صالح الدين عامر، مرجع سبق ذكره، ص ص . د: حول آثار التصديق، راجع  )2(
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  .)1(املنظامت الدولية ىف هذا الخصوص 
مراحل تطور ترشيعات التأمينات اإلجتامعية ىف مرص عـىل  -بايجاز  -ومن األهمية مبكان استعراض 

  :)2(التاىلالنحو 
  .بشأن املعاشات املدنية 26/12/1854قانون الخديوى سعيد الصادر ىف   -
 .بشأن املعاشات املدنية 11/1/1871قانون الخديوى إسامعيل الصادر ىف   -
 .1887قانون الخديوى توفيق بشأن املعاشات املدنية لعام   -
 .بشأن املعاشات امللكية 1905لسنة  5القانون رقم   -
 .واملتعلق باملعاشات امللكية 1929لسنة  37بقانون رقم  املرسوم  -
كانت هنـاك محاولـة إلنشـاء نظـام شـامل للضـامن االجتامعـى يتضـمن كـال مـن أحكـام  1947ىف عام   -

  .التأمينات واملساعدات االجتامعية
 يتعلق وأعدت وزارة الشئون االجتامعية مرشوع قانون بهذا الشأن غري أن هذا املرشوع مل يؤخذ به فيام

بالتأمينات االجتامعية، حيث كان يرى البعض استحالة تطبيقة من الناحية االقتصادية والفنية، فضال عن عـدم 
وفيام يخص الجزء الخاص باملساعدات العامة كنظام ميول من ميكنها االنتفاع به، جدواه لكثري من الفئات التى 

قـانون " ، والـذى أطلـق عليـه 1950لسـنة  116ون رقـم ميزانية الدولة فقد بدأ تنفيذه مبقتىضـ أحكـام القـان
وهـو تعبـري بالكـل عـن الجـزء إذ أن الضـامن االجتامعـى مبثابـة نظـام شـامل للتأمينـات " الضامن االجتامعى

  .   )3(االجتامعية واملساعدات العامة أو أية أنظمة لإلعانات االجتامعية األخرى
التأمني وآخر لإلدخار واملعاشات ملوظفى الدولة، ويتلخص بشأن إنشاء صندوق  1952لسنة  316القانون   -

هذا النظام ىف تحصيل إشرتاكات من املوظف وحصة مامثلة تتحملها الخزانة العامة عىل أن تؤدى هـذه 
  .ىف نهاية الخدمة إما دفعة واحدة أو عىل دفعات مدى الحياة% 3األموال مع عائد استثامر قدره 

  هو خاص بإنشاء صندوق للتأمني وآخر لالدخارو  1955لسنة  419القانون   -

                                                            
  .2004ق اإلنسان ىف العامل، منظمة العفو الدولية، نيويورك، منظمة العقو الدولية، حالة حقو   )1(

 . 2005، اليونيسيف، األمم املتحدة، نيويورك، 2005منظمة اليونيسيف، وضع األطفال ىف العامل : راجع كذلك
ية، املؤلف، سلوى عثامن عباس الصديقى، تطبيقات الترشيعات ىف مجاالت الخدمة االجتامع. السيد عبدالحميد عطية ، د. د) 2(

  .253، ص  2007األسكندرية 
 .80-79، ص ص 1981سمري تناغو، نظام التأمينات االجتامعية، منشأة املعارف،  القاهرة . د) 3(
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  .للعاملني وانشئت مؤسسة تقوم عىل تنفيذه 
التأمينات االجتامعية، وقد نص عـىل وهو الذى حمل ألول مرة ىف مرص اسم قانون  1959لسنة  92القانون   - 

  :)1(تأمني العامل وذويهم ضد اربعة نخاطر تلك هى
  حادث بسبب العمل أو ىف اثناء تأديته وكذلك أمراض املهنـة التـى  إصابات العمل وهى التى تقع نتيجة

 .يصاب بها العامل أثناء تأديته لعمله وهى األمراض املوضحة تفصيال بالقانون
   الشيخوخة 
  العجز الكامل قبل بلوغ الشيخوخة 
  الوفاة بالنسبة ألرسة العامل الذى كان يعولها 

عـىل " ن آخرين هام املرض والبطالة فقد جـاء ىف مادتـه الثالثـة ومهد القانون كذلك للتأمني ضد خطري
وزير الشئون االجتامعية والعمل املركزى أن يتخذ االجرؤاءات التى تكفل تطبيق التـأمني الصـحى خـالل سـنة 

، وقد جعل القانون االرشاف عـىل التأمينـات "وتأمني البطالة خالل ثالث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون
  . )2(جتامعية لهيئة عامة هى مؤسسة التأمينات االجتامعيةاال 

الخاص بالتأمينـات االجتامعيـة، ومـن أهـم األحكـام التـى اسـتحدثها هـذا  1964لسنة  63القانون رقم 
القانون أنه زاد ىف قامئة املخاطر التى يعمل عىل مواجهتها، فنص عىل مواجهـة املـرض بإنشـاء نظـام تـدريجى 

وقـد . ىل مواجهة البطالة، وذلك بجانب تأمني إصابات العمل والعجز والشـيخوخة والوفـاةللتأمني الصحى، وع
بسط القانون نطاق الحامية ليشمل اشخاصا مل تكن ترسى عليهم القوانني السابقة إذ يرسى عىل جميع العامل 

الحرة وأصـحاب  تقريبا فضال عن أنه أعطى رئيس الجمهورية الحق ىف مد الحامية لطوائف أخرى كذوى املهن
  .)3(األعامل

وعمل هذا القانون عىل استكامل بناء التأمينات االجتامعية ىف مرص بتقرير التأمني الصحى والتأمني 
  :)4(ضد البطالة وبذا أصبحت الهيئة العامة للتأمينات االجتامعية تبارش التأمينات التالية

                                                            
  .1959الخاص بالتأمينات االجتامعية، الجريدة الرسمية، القاهرة  1959لسنة  92القانون : راجع) 1(
  .سمري تناغو، مرجع سبق ذكره) 2(
  .1964مارس  22، الجريدة الرسمية ، القاهرة، 1964لسنة  63راجع القانون رقم : من التفاصيل للمزيد) 3(
 .املرجع السابق) 4(
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   تأمني إصابات العمل. 
  التأمني الصحى. 
  د البطالةالتأمني ض. 
  تأمني الشيخوخة والعجز والوفاة. 

وبالنسبة للتأمني الصحى، فقد قىض القانون برسيانها تدريجيا بحسـب املنشـآت والجهـات التـى يصـدر 
بهال قرار من الوزير املختص خالل مدة أقصاها ثالث سنوات من تاريخ العمـل بالقـانون بغيـة انتفـاع جميـع 

  .1967ريل من عام العاملني بالتأمني الصحى ىف اب
  :)1( وبالنسبة لتأمني البطالة فقد استثنى القانون من االنتفاع بأحكامة

   العاملون الذين يستخدمون ىف أعامل عرضية مؤقته وعىل األخص عامل املقاوالت وعـامل الرتاحيـل والعـامل
  .املوسميني وعامل الشحن والتفريغ

  أفراد أرسة صاحب العمل 
   ىف حكمهمخدم املنازل ومن 
    العاملون الذين تجاوزوا سن الستني 

وميكن القول بان صدور هذا القانون وما سبقه من قوانني قد مثلوا جميعا خطـوات ثابتـة عـىل طريـق 
األخذ بنظام التأمينات االجتامعية وهو النظام الذى أخذت به أملانيا ىف نهاية القرن التاسع عرشـ وانتقـل منهـا 

  .)2(إىل بقية دول العامل
بشأن التأمينات االجتامعية والتأمني واملعاشات بجعلهم ىف نظام واحد عىل  1975لسنة  79القانون رقم 

كافة العاملني بالحكومة والقطاع العـام والخـاص مبختلـف فئـاتهم ، تحقيقـا ملبـدأ تكـافؤ الفـرص بـني جميـع 
  .العاملني ومساهمة ىف رفع كفاءة األداء وسالمة التطبيق

قد وحد أحكام التأمينات االجتامعية إال أن هذا التوحيـد مل ميتـد  1975لسنة  79قانون وإن كان ال
  :)3(إىل مرفق األداء حيق قضت املادة السادسة منه بإنشاء صندوقني رئيسيني للتأمني االجتامعى

                                                            
    .املرجع السابق  )1(
  .83-82سمري تناغو، مرجع سبق ذكره، ص ص ) 2(
  .ادسةالخاص بالتأمني االجتامعى، مرجع سبق ذكره، املادة الس 1975لسنة  79القانون : راجع ىف ذلك) 3(
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   صندوق تأمينات خاص بالعاملني بالجهاز اإلدارى للدولة وغريه من الهيئات العامة. 
  التأمينات الخاص بالعاملني باملؤسسات العامة وبالوحدات االقتصادية وبالقطاعني التعـاوىن والخـاص  صندوق

عىل أن تتوىل الهيئة العامة للتـأمني واملعاشـات إدارة الصـندوق األول ، وأن تتـوىل الهيئـة العامـة للتأمينـات 
 .االجتامعية الصندوق الثاىن

العامة للتأمني الصحى، العالج والرعاية الطبية األمر الذى يدفعنا للقول  الهيئة 48وقد أوكل القانون ىف املادة 
  .)1(بأن التأمينات االجتامعية تتم من خالل هذه الهيئات الثالث

نوعـا جديـدا مـن التأمينـات متثـل ىف تـأمني الرعايـة  1975لسـنة  79فضال عن ذلك فقد استحدث القـانون 
ح نظام التـأمنب ىف مرصـ يشـتمل عـىل التـأمني ضـد الشـيخوخة والعجـز االجتامعية ألصحاب املعاشات وبذلك أصب

والوفاة، والتأمني ضد إصابات العمل، التأمني ضد املرض، والتأمني ضد البطالة، تـأمني الرعايـة االجتامعيـة ألصـحاب 
  .املعاشات

فوائـد  وهو الذى أرىس نظام املكافأة بدال من نظـام االدخـار، ومـن 1984لسنة  47القانون الرقيم 
  :هذا القانون

  اشرتاك العامل ىف تكوين مدخرات تستقطع من أجورهم يستحقونها عند انتهاء الخدمة. 
   قيام أصحاب األعامل بدفع حزء من مكافأة نهاية الخدمة بصفة دورية كل شهر مام يخفف عبء دفـع

 .مكافأة نهاية الخدة دفعة واحدة عند انتهاء الخدمة
   ألول مره، الحصول عىل تعويض ىف حالتى العجز والوفاةكفل القانون للعامل. 

والجدير بالذكر أن هذا القانون مل يحل محل القوانني السابقة عليه، إذ قرص حاميته عـىل العـامل ممـن 
وتقترص املخاطر التى يواجهها هذا القانون عىل حالتى . هم خارج نطاق تلك القوانني واملخاطر التى يواجهونها

ويوجـب القـانون . أو عجزه الكامل قبل التقاعد غري الناشئني عن إصابات العمـل وأمـراض املهنـة وفاة العامل
من أجور العامل وال يجوز أن يتحمـل العـامل أى % 2عىل أصحاب األعامل االشرتاك ىف صندوق التأمني بنسبة 

  .   )2(ئبعبء ىف هذا الشأن، وتقترص مساهمة الحكومة عىل إعفاء هذا الصندوق من بعض الرضا
  وبجانب صندوق التأمني أنشأ القانون صندوقا آخر لالدخار يتم متويله باالشرتاك

                                                            
 .75، 79، 48املرجع السابق، املواد ) 1(
 .260-259سلوى عثامن عباس، مرجع سبق ذكره، . السيد عبدالحميد عطية، د. د) 2(
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من أجر العامل، ولعل مساهمة رب العمل هذه مبثابة بديل عن % 5بني أصحاب األعامل والعامل مبا يساوى  
  .)1(التزامه بدفع مكافأة نهاية الخدمة

  ق ىف التعليم والحياة الثقافيةالترشيعــات املصـرية املنظمة للح: ثانيا
بداية البد من التأكيد عىل أن املواثيق الدولية لحقوق اإلنسان كافـة، قـد أولـت عنايـة خاصـة بحقـوق 
اإلنسان الثقافية وخاصة موضوع دراستنا، العهد الدوىل لحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية، وتضمن هذا 

خاص بحقوق املشاركة الثقافية لإلنسان، وحقه ىف اإلفادة من : ، أولهاالعهد ضمن ماتضمنه، نوعني من الحقوق
التقدم العلمى، وحرية البحث العلمى، وحق الحصول عىل املعرفة، وحرية اإلبداع، وعموما التعـاون ىف مجـال 

  . )2(العلم والثقافة
عليم التى تضم، حق اإلنسان ىف وعىل الجانب اآلخر، فالنوع الثاىن من هذه الحقوق، يتمثل ىف حقوق الرتبية والت

ـاهج  التعليم، واإللزام ىف التعليم اإلبتداىئ وإتاحته للجميع، وعمومية التعليم الثانوى والجامعى، والنظام التعليمـى، واملن
  . )3(التعليمية، واإلبنية التعليمية، واملعلمني ومجانية التعليم، والحق ىف التعليم الخاص ومحو األمية

العديد من الترشيعات املتضمنة لحقوق ثقافية، تؤصل لحقوق اإلنسان الثقافية، وتقوم  وىف مرص، هناك
 –أساسا عىل تهيئة األجواء املناسبة لبيئة علمية وثقافية، تساعد عىل تقدم ومناء الدولة، ومن تلك الترشـيعات 

يل قـانون التعلـيم املشـار الصادر بتعد 2007لسنة  155، والقانون 1981لسنة  139قانون التعليم رقم  –مثال 
، فضال عـن القـرارات الرئاسـية املتعـددة التـى شـملت 1972لسنة  49إليه، وكذا قانون تنظيم الجامعات رقم 

  .الكثري من جوانب الحياة العلمية والثقافية ىف مرص
 سنجده وىف كلامت موجزة، قد ركز عىل 1981لسنة  139فعند الحديث عن قانون، كقانون التعليم رقم 

إرساء عدد من القواعد واملبادىء الالزمة لضامن التمتع بالحق ىف التعليم ىف مرص وجعله متاحا للجميـع، فقـد 
قرر هذا القانون أن التعليم حق لكل املواطنني، مجانيـة التعلـيم، إلزاميـة التعلـيم ىف املرحلـة االبتدائيـة مـن 

أخرى، تعميم التعلـيم الثـانوى بأنواعـه العـام والفنـى  التعليم األساىس عىل أن تقوم الدولة مبد اإللزام ملراحل
  والتقنى وجعله متاحا للجميع، والعمل عىل مواصلة تحسني األوضاع املادية

                                                            
 .261املرجع السابق، ص ) 1(
  .159هالة بحر، مرجع سبق ذكرة، ص . إبراهيم البيومى غانم، د. د) 2(
  .159املرجع السابق، ص ) 3(
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املشار إليه، منظام للتعليم ىف املدراس عىل اختالفهـا، واضـعا  139وقد جاء القانون رقم . للعاملني ىف التدريس 
ية التى تضمن انتظام التعليم وحصول املـواطنني عـىل حقهـم املكفـول ىف عددا من الضوابط التعليمية والرتبو

التعليم مبوجب الدستور ىف نهاية املطاف، وتم تحديد رسالة التعليم ىف إيجاد مجتمع ينهض عىل أسس العلـم 
  .)1(السليمة التى تقوده إىل مصاف الدول املتقدمة

ليمية ىف مرص، مبا يرتتب عليه من ارتقـاء وتقـدم ىف ورغبة ىف النهوض مبستوى القامئني عىل العملية التع
التعليم، ووصول الحق ىف التعليم إىل كل املواطن دون انتقاص،  فقد صدر تحقيقا لهـذا الغـرض القـانون رقـم 

" ، بتعديل قانون التعليم، حيث كفل هذا القانون الجديـد ضـمن بـاب سـابع تحـت مسـمى2007لسنة  155
ري وضع متميز للقامئني عىل العملية التعليمية وهم جميع املعلمـني الـذين يقومـون ، توف"أعضاء هيئة التعليم

ــني والنفســيني، وأخصــاىئ  ــذا األخصــائيني االجتامعي ــية، وك ــاإلدارة املدرس ــى أو ب ــه الفن ــدريس أو بالتوجي بالت
ب القـانون التكنولوجيا وأخصائيى الصحافة املدرسـية، وأمنـاء املكتبـات وغـريهم مـن كـوادر التعلـيم، ومبوجـ

الجديد متتع كل هؤالء بحوافز مالية منها، حافز األداء املتميز، فضال عن إصالحات مالية موسعة شملت جميع 
  . العاملني ىف مجال التعليم

كام حقق القانون الجديد طفرة ىف مهنة التدريس، حيث تضمن إصـالحا وظيفيـا شـامال، وذلـك بغيـة تـوفري 
رتقاء مبستواهم الوظيفى، مبا يكون له آثاره اإليجابية عـىل العمليـة التعليميـة مستوى معيىش مناسب للمدرسني وا

  .)2(والحق ىف التعليم بصفة عامة
، بشـأن تنظـيم 1972لسـنة  49املرشـع القـانون رقـم وىف شأن التعليم العاىل وتنظيم الجامعات، أصدر 

ختص بكل ما يتعلق بـالتعليم الجـامعى الجامعات والبحث العلمى فيها، فقد أكد هذا القانون أن الجامعات ت
والبحث العلمى الذى تقوم به كلياتها ومعاهدها ىف سبيل خدمة املجتمع واالرتقـاء بـه حضـاريا، مـع مراعـاة 
املساهمة ىف رقى الفكر وتقدم العلم وتنمية القيم اإلنسانية، وتزويد البالد باملتخصصـني والخـرباء والفنيـني ىف 

اإلنسان املزود بأصول املعرفة وطرائق البحث املتقدمـة والقـيم الرفيعـة، إضـافة إىل  محتلف املجاالت، وإعداد
  .وصنع مستقبل الوطن وخدمة اإلنسانية

                                                            
  .1981بشأن التعليم، الجريدة الرسمية، القاهرة،  1981لسنة  139القانون رقم : أنظرملزيد من التفاصيل، ) 1(
بشأن التعليم،  1981لسنة  139، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 2007لسنة  155القانون رقم : ملزيد من التفاصيل، أنظر) 2(

 .2007الجريدة الرسمية، القاهرة، 
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وتهتم الجامعات مبوجب هذا القانون، بتوثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات األخـرى وغريهـا 
الجامعات باالسـتقالل الـذى يضـمن الـربط بـني التعلـيم وتتمتع . من الهيئات العلمية األخرى، عربية وأجنبية

  .الجامعى وجاجات املجتمع، ومستلزمات االنتاج
ومبوجب القانون، هناك مجلس أعىل للجامعـات يقـوم عـىل رسـم السياسـة العامـة للتعلـيم الجـامعى 

قيـق األهـداف والبحث العلمى فيها والعمل عىل توجيهها وتنسيقها مبا يتفق مـع حاجـات الـبالد وتسـهيل تح
  .)1(القومية االجتامعية واالقتصادية والعلمية

ونظرا ألهمية البحث العلمى عموما ودوره ىف نهضة الدول، فقد حرصت الدولة عىل انشـاء الكثـري مـن 
املراكز واملعاهد البحثية، رغبة ىف النهوض مبجاالت البحث العلمى واالستفادة بالباحثني الجادين كل ىف مجاله، 

أصدرت العديد من القرارات الرئاسية بإنشاء عدد غري قليل من املراكز واملعاهد البحثية، والتى منهـا،  فكان أن
مدينة مبارك لألبحاث العلميـة والتطبيقـات التكنولوجيـة، املركـز القـومى أكادميية البحث العلمى والتكنولوجيا، 

  . )2(ركز البحوث النوويةللبحوث، الهيئة القومية لالستشعار من البعد وعلوم الفضاء، وم
  :مدى االنسجام والتالقى بني الترشيع الوطنى الداخىل والعهد الدوىل: ثــالثا

سرنكز ىف هذا املحور عىل توضيح مدى االنسجام بني ماهو منصوص عليه ىف الترشيع الوطنى وما هو 
ة واالجتامعية والثقافية، منصوص عليه ىف االتفاقات الدولية ونعنى هنا العهد الدوىل للحقوق االقتصادي

وسنبدأ بالدستور باعتباره أسمى القوانني ىف مرص وطبيعة الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية التى 
  .تضمنها ومدى اتفاقها مع النص الدوىل

ففيام يتعلق مببادىء حقوق اإلنسان التى تضمنها الباب األول من الدستور ىف هذا الخصوص ، ما نصت 
السـيادة للشـعب وحـده وهـو مصـدر السـلطات ويحميهـا ويصـون «ملادة الثالثة من الدستور مـن أن عليه ا

، فهذه املادة تقابـل املـادة األوىل مـن العهـد الـدوىل للحقـوق  »الوحدة الوطنية عىل الوجه املبني ىف الدستور
  االقتصادية

                                                            
  .1972، الجريدة الرسمية، القاهرة 1972لسنة  149نون رقم القا: ملزيد من التفاصيل، راجع  )1(

  .وما بعدها 127، ص 1986موسوعة ترشيعات البحث العلمى، وزارة البحث العلمى، القاهرة : انظر أيضا
  .املرجع السابق: ملزيد من التفاصيل واملعلومات حول مراكز وهيئات البحث العلمى، أنظر  )2(
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  .)1(واالجتامعية والثقافية 
دأ تكافوء الفرص وعدالة التوزيع ألعبـاء التكـاليف العامـة ىف املـادة ويتضمن الدستور ىف بابه الثاىن ، مب

وهذه املادة تقابل املادة الثانية مـن  »تكفل الدولة تكافوء الفرص لجميع املواطنني«الثامنه منه والتى مؤداها 
تصـادية العهد الدوىل للحقوق االقتصـادية واالجتامعيـة والثقافيـة، باعتبـار أن ذلـك يعـد ضـمن الحقـوق االق

  . )2(واالجتامعية التى يجب العمل عىل إقرارها ألفراد الشعب دومنا متييز أو محاباة
وىف املادتني التاسعة والعارشة من الدستور يأىت مبدأ حامية األرسة واألمومة والطفولة ورعاية النشء والشباب 

خالق الوطنية وتحرص الدولة عىل الحفاظ األرسة أساس املجتمع وقوامها الدين واأل " حيث نصت املادة التاسعة عىل 
تكفل الدولة حامية «ونصت املادة العارشة عىل " عىل الطابع األصيل لألرسة املرصية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد

مـن العهـد الـدوىل  12، 10وهذا ما يتفق مع مـا نصـت عليـه املادتـان  »األمومة والطفولة وترعى النشء والشباب
، فلم يخرج الدستور عام أقره الـنص الـدوىل مـن رضورة صـيانة األرسة )3(ية واالجتامعية والثقافيةللحقوق االقتصاد

  .املرصية وحامية الطفولة واألمومة والنشء وما يرتتب عىل ذلك من استقامة الحياة داخل املجتمع
لحيـاة االجتامعيـة ومل يغفل الدستور املرصى كذلك إقرار مبدأ املساواة بـني الرجـل واملـرأة ىف ميـادين ا

والثقافية، ناهيك عن مسألة مساعدة املرأة عىل املواءمة بني األرسة وعملها باعتبارها عضوا ىف املجتمع إذ ينص 
تكفل الدولة التوفيق بني واجبـات املـرأة نحـو األرسة وعملهـا ىف املجتمـع ومسـاواتها «ىف مادته الحادية عرش 

وهو نفـس  »جتامعية والثقافية، ودون إخالل بقواعد الرشيعة اإلسالميةبالرجل ىف ميادين الحياة السياسية واال 
، مام يعكس )4(األمر الذى نصت عليه املادة الثالثة من العهد الدوىل للحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية

  مدى التوافق واالنسجام بني ما أقرته

                                                            
  .، املادة الثالثةالدستور املرصى :  أنظر  )1(

 .العهد الدوىل للحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية، مرجع سبق ذكره، املادة األوىل: أنظر ايضا
              .الدستور املرصى، املادة الثامنة ) 2(

  .العهد الدوىل للحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية ، مرجع سبق ذكره، املادة الثانية: انظر أيضا   
  .الدستور املرصى، املادتني التاسعة والعارشة  )3(

 .12، 10العهد الدوىل للحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية، مرجع سبق ذكره، املادتان : انظر أيضا
  .الدستور املرصى ، املادة الحادية عرش) 4(

 .، مرجع سبق ذكره، املادة الثالثة.. العهد الدوىل للحقوق االقتصادية: انظر
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لية من قواعد ومبادىء تصب ىف اتجـاه احـرتام هـذه الترشيعات املرصية من حقوق وما أصلته االتفاقية الدو  
  .النوعية من الحقوق

من الدستور، قد أقرت حقا ومبدأ ثابتا هو الحق ىف العمل ومنع السـخرة، وبـذلك  13وهذه، هى املادة 
جاءت مواكبة ملا نصت عليه املادة السابعة من العهد الدوىل للحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية، حيث 

العمل حق وواجب ورشف تكفله الدولة ويكون العاملون املمتازون محـل " من الدستور عىل  13نصت املادة 
" تقدير الدولة وال يجوز فرض أى عمل جربا عىل املواطنني إال مبقتىض قانون ألداء خدمة عامـة ومبقابـل عـادل

ـى عنـدما وضـع ، ويتضح مـام )1(وهذا ما يتفق مع ما أوردته املادة السابعة من العهد سـبق أن املرشـع املرص
الدستور كان لديه قناعة كبرية بأهمية احرتام حقوق اإلنسان االقتصادية واالجتامعية والثقافية ووضع اآلليـات 

  . الالزمة لحاميتها وصيانتها من االعتداءات، لذا فكان النص عىل تلك الحقوق ىف أكرث من مادة من مواده
عن مبدأ الحق ىف توفري الخدمات الثقافية واالجتامعية والصحية والتـأمني  هذا وقد أورد الدستور حديثا

تكفـل الدولـة «االجتامعى ىف مادتيه السادسة عرش والسابعة عرشـ، فقـد نصـت املـادة السادسـة عرشـ عـىل 
ة ىف يرسـ وانتظـام رفعـا الخدمات الثقافية واالجتامعيـة والصـحية وتعمـل بوجـه خـاص عـىل توفريهـا للقريـ

وتكفل الدولة خدمات التأمني االجتامعى والصحى ومعاشات «، بينام نصت املادة السابعة عرش عىل »هاملستوا
ويقابـل هـاتني املـادتني مـن  »العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنني جميعـا وذلـك وفقـا للقـانون

، ويتضح من ذلك أن )2(ية والثقافيةمن العهد الدوىل للحقوق االقتصادية واالجتامع 15،  12،  9الدستور، املواد 
العهد والدستور املرصى كانا متفقني فيام يتعلق بكفالة الدولة للخدمات الثقافية واالجتامعية والصـحية وكـذا 

  .  الخدمات التأمينية صحية واجتامعية
ين وما رشعه ويبدو أن هناك انسجام وتالقى بني ما نص عليه الدستور املرصى ىف مادتيه الثامنة عرش والعرش

التعليم حـق «من الدستور عىل  18عرش،  فقد جاء نص املادة  العهد الدوىل من مبادىء وأحكام ىف مادته الثالثة
  تكفله الدولة وهو إلزامى باملرحلة

                                                            
  . 13الدستور املرصى ، املادة ) 1(

 .، املادة السابعة..العهد الدوىل للحقوق االقتصادية : انظر أيضا 
  . 17،  16الدستور املرصى ، املادتني    )2(

 .15،  12،  9، املواد .. العهد الدوىل للحقوق االقتصادية: انظر ايضا
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التعلـيم ىف مؤسسـات «عـىل  20بيـنام نصـت املـادة  »..االبتدائية وتعمل الدولة عىل مد اإللزام ملراحل أخرى 
، فقد أثبت املرشع املرصى انه مل يحد عام قرره العهد الدوىل ىف )1(»ليمية مجاىن ىف مراحله املختلفةالدولة التع

مادته الثالثة عرش، فيام يتعلق مببدأ كفالة التعليم والحق ىف التعليم املجاىن ىف مراحله املختلفة كأحد الحقوق 
  . الثقافية الالزمة لالرتقاء بالشعوب

ى مبدأ عدالة توزيع الدخل القومى وضامن الحد األدىن من األجـور والقضـاء عـىل وينظم الدستور املرص 
ينظم االقتصاد القـومى وفقـا لخطـة تنميـة « من الدستور عىل 23البطالة ورفع مستوى املعيشة، فتنص املادة 

دة فـرص شاملة تكفل زيادة الدخل القومى وعدالة التوزيع ورفع مستوى املعيشة والقضاء عىل البطالـة وزيـا
مـن النـاتج القـومى يحـدده ولكل مـواطن نصـيب «عىل  25، فيام تنص املادة »العمل وضامن حد أدىن لألجور

من العهد الدوىل للحقـوق االقتصـادية واالجتامعيـة  11،  7، 6قى بني هاتني املادتني واملواد ، ويبدو التال  »..القانون 
  . )2(الة الحقوق سالفة البيان وتوفري الضامنات الالزمة لحاميتهاوالثقافية ، واضحا جليا حيث اتفقوا جميعا عىل كف

أما الباب الثالث من الدستور فقد تناول العديـد مـن املبـادىء التـى أرسـتها املواثيـق الدوليـة لحقـوق 
املواطنون لدى القـانون سـواء وهـم متسـاوون ىف الحقـوق والواجبـات " والتى قررت  40االنسان ومنها املادة 

لـنص مـع ويتالقى هذا ا" وال متييز بينهم ىف ذلك بسبب الجنس أو االصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة العامة
، مـام يعكـس أن )3(من العهد الدوىل للحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافيـة 3، 2/2ما نصت عليه املادتان 

عنـد وضـع أى ترشـيع  -تت طرفـا فيهـا التى با -هناك سياسة ترشيعية مرصية تهدف مراعاة املواثيق الدولية
  .وطنى داخىل

والعهد الدوىل للحقوق ) الدستور(وبعد أن تناولنا أوجه االنسجام والتالقى بني الترشيع املرصى األم
 - االقتصادية واالجتامعية والثقافية من خالل التحليل السابق، فإنه يكون من املفيد ىف هذا اإلطار أن نوضح 

ام فيام بني العهد والترشيعات األخرى األدىن من الدستور ولنأخذ عىل سبيل املثال، قانون أوجه االنسج -كذلك 
  العمل رقم

                                                            
  . 20،  18الدستور املرصى ، املادتان   )1(

 .13، املادة ..لعهد الدوىل للحقوق االقتصاديةا: انظر أيضا
  .25،  23الدستور املرصى ، املواد ) 2(

  . 11،  7،  6، املواد ..العهد الدوىل للحقوق االقتصادية: انظر ايضا
  .3، 2/2العهد الدوىل للحقوق االقتصادية، املاتان ، : ، انظر كذلك 40الدستور املرصى ، املادة ) 3(
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باعتباره أحد القوانني ذات البعد  2008لسنة  180وما طرأ عليه من تعديالت مبوجب القانون  2003لسنة  12 
انون العمل املرصى والتى نصت عىل أن االقتصادى واالجتامعى عىل حد سواء، فعىل نطاق املادة الثالثة من ق

قانون العمل هو القانون العام الذى يحكم عالقات العمل ، وذلك مع مراعاة اتفاقات العمل الجامعية وهذا 
  . )1(من العهد الدوىل 1فقر  8ما يتفق مع ما نصت عليه املادة 

فيه ويختاره، فينص ىف مادتيه ويتناول قانون العمل مسألة حق العامل ىف االلتحاق بالعمل الذى يرغب 
عىل أن عقد العمل يتعهد مبقتضاه العامل بأن يعمل لدى صاحب العمل وتحت إدارته أو إرشافه لقاء  32، 31

أجر عىل أن يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابه باللغة العربيـة مـن ثـالث نسـخ، يحـتفظ صـاحب 
ثة مكتب التأمينات االجتامعية املختص، وهو ما سبق أن أكـد العمل بواحدة ويسلم نسخة للعامل وتودع الثال

وىف سبيل الوصول إىل أجر منصف ومكافأة تساوى قيمة العمـل كـان . )2(1فقره  6عليه العهد الدوىل ىف املادة 
يخـتص بوضـع الحـد األدىن «مـن القـانون وهـو  35،  34النص عىل إنشاء املجلس القومى لألجـور ىف املـادتني 

ىل املستوى القومي مبراعاة نفقات املعيشة، وبإيجاد الوسائل والتدابري التي تكفل تحقيق التوازن بني لألجور ع
يحظـر التمييـز يف األجـور بسـبب اخـتالف الجـنس أو األصـل أو اللغـة أو الـدين أو «، كـام  »األجور واألسعار

  . )3(من العهد الدوىل 2/، أ1/فقرة أ 7، وهو ما ينسجم مع نص املادة »العقيدة
أن «عـىل  47وىف شأن األجازات والراحات الواجب منحها للعامل، فقد نص قانون العمل ىف مادتـه رقـم 

يوما بأجر كامل ملن أميض ىف الخدمـة سـنة كاملـة، تـزاد إىل ثالثـني يومـا متـى  21تكون مدة األجازة السنوية 
ن األجازة ملدة ثالثـني يومـا يف السـنة أميض العامل يف الخدمة عرش سنوات لدى صاحب عمل أو أكرث، كام تكو 

والتـى نصـت  83حتـى  80واملـواد مـن  54حتـى  48املادة، وكذلك املواد من  »إلخ...ملن تجاوز سن الخمسني
  جميعا عىل حق العامل ىف الحصول عىل أجازاتهم بأنواعها

                                                            
، مرجع سبق ..العهد الدوىل للحقوق االقتصادية: ، أنظر أيضا3، مرجع سبق ذكره، املادة 2003لسنة  12العمل رقم قانون : راجع  )1(

  .8/3ذكره، املادة 
  .32، 31، مرجع سبق ذكره، املادتان12قانون العمل رقم   )2(

  .6/1، مرجع سبق ذكره، املادة ..العهد الدوىل للحقوق االقتصادية: أنظر كذلك
، ..العهد الدوىل للحقوق االقتصادية: أيضا.35، 34، مرجع سبق ذكره، املادتني 12قانون العمل رقم : ىف هذا الخصوص راجع  )3(

  .7مرجع سبق ذكره، املادة 
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عليـه العهـد الـدوىل ىف وعىل الراحات املناسبة، ويبدو أن هذه املواد جميعا قد جاءت منسجمة مع مـا نـص  
  . )1(د/فقرة أ 7املادة 

ـى عـىل النسـاء العـامالت  88وفيام يتعلق بعدم متييز املرأة عن الرجل، نص قانون العمل ىف مادته  أنـه ترس
 7جميع األحكام املنظمة لتشغيل العامل، دون متييز بينهم متى متاثلت أوضاع عملهم، وهذا مام يتفق ونص املادة 

  . )2(عهدمن ال1/فقره أ
ال تعتـرب «أنـه  120وينص قانون العمل عىل أن للعامل الحق ىف االنضامم للنقابات، حيث جاء ىف املادة 

من املربرات املرشوعة والكافية إلنهاء خدمة العامل انتسابه إىل منظمة ثقافية أو مشاركته يف نشـاط نقـاىب ىف 
  .)3(من العهد الدوىل 1/فقرة أ 8ص املادة ولعل ذلك يجد مرادفا له ىف ن »نطاق ما تحدده القوانني

يستحق العامل عن مدة عمله «جاء نصها  126ومل يرتك قانون العمل مسألة املكافآت جانبا، ففى مادته الرقيمة 
بعد سن الستني مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس األوىل وأجر شهر عـن كـل سـنة مـن 

  .)4(1/فقرة أ 7املادة وهو ما يتفق بالقطع مع ما أورده العهد الدوىل ىف مادته  »إلخ...السنوات التالية لها
تخـتص وزارة "عـىل أنـه  133، 132وفيام يتعلق بربامج التوجيه والتدريب املهنيني، فقد نصت املادتـان 

تكفـل تنفيـذها القوى العاملة والهجرة برسم السياسة القومية للتوجيه والتدريب املهنى ووضـع الـنظم التـى 
ومتابعة هذا التنفيذ، وذلك بالتنسيق والتعاون من املجلس األعىل لتنمية القـوى البرشـية والتـدريب املشـكل 

، 135إلخ املادة وكذلك املادتني ...ولجنته التنفيذية وأمانته الفنية 2000لسنة  102بقرار رئيس الجمهورية رقم 
  . )5(ىف هذا الخصوص 2فقرة  6ساه العهد الدوىل ىف مادته حول نفس املوضوع، وهو ما يتفق مع ما أر  137

  ونظرا ألهمية سلوك اإلرضاب السلمى ىف حياة العامل، فقد تضمن قانون العمل

                                                            
  .83حتى  80، املواد من 54حتى  47، مرجع سبق ذكره، املواد من 12قانون العمل رقم ) 1(

 .7، مرجع سبق ذكره، املادة ..العهد الدوىل للحقوق االقتصادية: أنظر كذلك
  .7، مرجع سبق ذكره، املادة ..، العهد الدوىل للحقوق االقتصادية88، مرجع سبق ذكره، املادة 12قانون العمل رقم ) 2(
 . 8، مرجع سبق ذكره، املادة ..، العهد الدوىل للحقوق االقتصادية120، مرجع سبق ذكره، املادة 12قانون العمل رقم ) 3(
  .7، املادة ..، العهد الدوىل للحقوق االقتصادية126، املادة  12العمل رقم  قانون) 4(
  .6، املادة ..، العهد الدوىل للحقوق االقتصادية137، 135، 132، 132، املواد 12قانون العمل رقم  )5(
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للعامل حق اإلرضاب السلمى وتكون مامرسته « 192موادا تعالج هذا األمر وهو ما نصت عليه املادة  
ية واالقتصادية واالجتامعية وذلك ىف الحدود وطبقا للضوابط ملنظامتهم النقابية دفاعا عن مصالحهم املهن

املادة ، فقد جاء ذلك متوافقا ومتواءما مع ما نص عليه العهد الدوىل  »إلخ...واإلجراءات املقررة يف هذا القانون
ج بخصوص حق االرضاب برشيطة مامرسته وفقا لقوانني البلد املعنى والبلد املعنى ىف /1فقر  8ىف مادته 

  .)1(دراستنا تلك هى مرص
هكذا يتضح لنا مدى االنسجام والتالقى بني الترشيع الوطنى املرصى ممثال ىف الدستور وقانون العمل 

 –بجالء  –، والعهد الدوىل للحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية، األمر الذى يعكس 2003لسنة  12رقم 
ما كبريا بحقوق اإلنسان وسعت قدر سعيها من أجل تضمني أن مرص كانت من أوائل الدول التى أبدت اهتام

ضمن قوانينها الوطنية بغية حامية حقوق اإلنسان جميعا ال سيام الحقوق ) العهد الدوىل(االتفاقات الدولية
  .االقتصادية واالجتامعية والثقافية

لعامل ىف الحصول عىل ورغم ما أحرزته مرص من تقدم عىل صعيد احرتام الحقوق االقتصادية والسيام حق ا
نطاق العمل وعدم الجور عليه من جانب صاحب العمل، جميع ما يلزم لعيشه عيشا كرميا، ومبا يضمن استقراره ىف 

كام كفلت له الحق ىف االرضاب وفق الضوابط املتبعة ىف هذا الشأن إال أنه عىل الجانب اآلخر وتحديدا بالنسبة للعاملني 
ال يزال حقهم ىف اإلرضاب محل مصادرة من السلطات، هذا فضال ) مني أو من عىل شاكلتهماملوظفني العمو ( ىف الدولة

عن أنه ما زالت هناك مواد ضمن قانون العقوبات تجرم اإلرضاب رغم كونه أحد حقوق اإلنسان للعامل، ومرآتهم 
  .)2(الناقلة ملشاكلهم وهمومهم

ة للموظف العام، هو من املآخذ عىل الحكومة وإن كان البعض يرى أن استمرار تجريم اإلرضاب بالنسب
املرصية، إال أن ذلك مردود عليه بأن املوظف العمومى يقوم عىل تقديم خدمة عامة ويعهد إليه باملشاركة ىف 

  إدارة مرفق عام أو مؤسسة

                                                            
 .  8، املادة ..، العهد الدوىل للحقوق االقتصادية195، 194، 193، 192، املواد 12قانون العمل رقم : أنظر) 1(
ما زالت توجد ضمن نصوص قانون العقوبات املرصى أربع مواد تقرر عقوبات لإلرضاب الحاصل من جانب املوظفني العمومني، ) 2(

). جـ(124، )ب(124، )أ(124، 124: مسلك اإلرضاب وهذه املواد الجنائية هى سواء بالنسبة للمرضينب أنفسهم او املحرضني عىل
وهو تاريخ تصديق مرص عىل العهد الدوىل الخاص بالحقوق  1981وص تعد منسوخة ضمنا منذ عام وإن كانت هذه النص

  .االقتصادية واالجتامعية والثقافية
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ة كشكل عامة، تتأثر بأى سلوك شاذ يحدث فيها سواء بالتوقف عن العمل أو تركه كلية أو االستقالة الجامعي 
من أشكال االرضاب الذى ميكن أن نطلق عليه ارضاب هادم وسلبى، إذ أن هذه األشكال جميعا تؤثر سلبا عىل 

ومن ثم يتسبب ذلك ىف حدوث بلبلة واضطرابات قد تؤثر  - الذى هو ملك لجموع الشعب  - سري املرفق العام
  .عىل األمن القومى عموما وتزعزع االستقرار

ىف رأى البعض من استمرار وجود نصـوص عقابيـة تجـرم اإلرضاب ىف مرصـ مـن منطلـق من هنا كانت الحكمة 
وإن كـان هـذا التربيـر مقبـوال مـن الناحيـة . املصلحة العامة واألمن القومى املرصى والحد من ثقافة زعزعـة االسـتقرار

املوظف العمومى من النوع غـري الشكلية إال أنه ليس له سند أو أساس منطقى من الناحية القانونية إال إذا كان ارضاب 
  .والذى ميثل خطورة عىل أمن الدولة وسالمة املرافق العامة) ارضاب هادم وسلبى(السلمى

فاملعلوم أن العهد الدوىل للحقوق االقتصادية واالجتامعيـة وعـىل نحـو مـا أسـلفنا يكفـل حـق االرضاب 
مـة أو القطـاع الرسـمى وآخـر ىف القطـاع غـري لجميع العامل، ومل مييز ىف كفالته لهذا الحق بـني عامـل بالحكو 

الرسمى، فالكل طبقا لنص العهد سواء ىف هذا الخصوص، وبالتاىل فليس من العدل أن يصادر عىل حق املوظف 
العمومى ىف إبداء الرأى واالعرتاض عىل القرارات واالجراءات التى متثل إهدارا لحقوق اإلنسان من خالل سلوك 

وعىل الدولة أن تكفل لهم ذلك، وأن .  املاس بأمن وسالمة املؤسسات واملرافق العامةنهج االرضاب السلمى غري
تبدأ بإلغاء نصوص قانون العقوبات التى تجـرم الحـق ىف االرضاب عـىل اطالقـه وأن يقـف التجـريم عنـد حـد 

ى مـن شـأنها إحـداث االرضابات غري السلمية التى من شأنها االرضار باملرافق العامة واتالفها أو االرضابـات التـ
  .بلبلة واضطرابات ترض بأمن الدولة واستقرارها

ولنا ىف القضاء املرصى النموذج واملثل األعىل ىف هذا الخصوص، عندما أعـىل مـن شـأن العهـد الـدوىل ونصوصـه 
الـرباءة، ، وقد جاءت 1987بقضاءه برباءة عامل السكك الحديد الذين قدمتهم النيابة بتهمة االرضاب عن العمل ىف عام 

تأسيسا عىل تخاذل األساس القانوىن والواقعى الذى بنيت عليه التهم املوجهة للعامل، ومن منطلق تصديق مرصـ عـىل 
ـادم  العهد الدوىل للحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية الذى يكفل حـق االرضاب برشـط أال يكـون مـن النـوع اله

ـاة الضـوابط املقـررة  والسلبى وأن يكون له أهداف حقوقية باألساس تطبيقا ملبادىء وقواعد حقـوق اإلنسـان مـع مرع
  .  )1(داخل الدولة ىف هذا الشأن

                                                            
 .121-116وجدى ثابت غربيال، دستورية حقوق اإلنسان، مرجع سبق ذكره، ص ص . د: للمزيد حول هذا املوضوع، أنظر) 1(



  العاملية يف مجال حقوق اإلنسان االلتزامات

141 

  

  
   املبحث الرابع  

  مدى انعكاس التزامات مرص الدولية
    عىل واقع الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية 

، وعـىل إثـر ذلـك 1981افيـة عـام صدقت مرص عىل العهد الدوىل للحقوق االقتصادية واالجتامعية والثق
التصديق قدمت تقريرها األول عن مدى تطبيقها ووفائها بالتزاماتها املرتتبة عـىل العهـد، وقـد نـوقش التقريـر 

ىف إطار حوار بناء بني خرباء تلك اللجنة والحكومة املرصـية مبشـاركة  2000بواسطة اللجنة املختصة خالل عام 
الوزرات األخرى وتناولت املناقشات تقرير الحكومة املرصية والتساؤالت التى خرباء من وزارة الخارجية وبعض 

أثارتها التقارير املوازية املقدمة من جانب بعض املنظامت غري الحكومية والوكاالت املتخصصـة التابعـة لألمـم 
  .املتحدة

خـالل العقـد األخـري أحرزته مرصـ والجدير بالذكر، أن لجنة الحقوق االقتصادية قد أشادت بالتقدم الذى 
من القرن العرشين ىف إعامل الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية وخاصة ما حققتـه مـن تحسـن ملحـوظ ىف 
نظامها التعليمى وتجاه محو األمية والجهود املبذولة للتنفيذ الفعال للحق ىف الصحة واستخدام الوقود املالئم للبيئة 

  .الرئيسيةىف وسائل النقل العام ىف املدن 
ومن السلبيات التى أثارتها اللجنة، عدم وضوح املركز القانوىن للعهد ىف النظام القانوىن املرصى، اسـتمرار 
ـى، األمـر الـذى يعنـى طبقـا لهـذه  وجود نصوص عقابية تجرم اإلرضاب عىل اطالقه ىف قانون العقوبـات املرص

ا الحق تكفله اتفاقية دولية باتت مرص طرفا فيها ، رغم أن هذ)1(النصوص، حرمان العامل من الحق ىف اإلرضاب
وهى العهد الدوىل املشار إليه أى أن هذا العهد أصبح قانونا من قوانني الدولة ناسخا لكل مـن  1981منذ عام 

ومن السلبيات التى أثارتها اللجنة كذلك العجز عن . يخالفه من قوانني، إذ توصم هذه األخريه بعدم الدستورية
اهرة البطالة والنقص الحاد ىف اإلسكان منخفض التكاليف ووجود أشخاص غري قادرين يعيشـون ىف التصدى لظ

املقابر وارتفاع معدالت األمية بني البالغني خاصة اإلناث، الفجوة ىف التعليم بـني البنـني والبنـات والرقابـة عـىل 
  . )2(وسائط اإلعالم واألعامل واألدبية والفنية

                                                            
العقوبات املرصى يخص املوظفني العموميني الـذين عهـد إلـيهم القيـام بـأداء خدمـة عامـة وإدارة تجريم االرضاب الوارد ىف قانون ) 1(

  . مرفق عام أو من يقوم مقامهم باى صورة من الصور، دون غريهم
 .43-42جوزيف شخال ، مرجع سبق ذكره ، ص ص  )2(
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صدد أن ثقافة االرضاب أصبح لها وجودها عىل ساحة العمـل العـام ىف مرصـ وإن كانـت ومام يذكر ىف هذا ال
االرضابات تتم وفق ضوابط معينة وال تخرج عن نطاق كونها من النوع السلمى غري الهادم والـذى ينـادى باألسـاس 

االقتصـادية واالجتامعيـة باملساواة ىف الحقوق وإعالء مبادىء حقوق اإلنسان، وهذا ما يكفله العهد الدوىل للحقوق 
  .والثقافية

ومن املعلوم أن الدستور يكفل العديد من الحقوق االقتصادية ويحمى القانون عددا من تلك الحقـوق، كـام 
يقع عىل عاتق الحكومة التزامات نابعة من انضاممها لعدد مـن املواثيـق الدوليـة يـأىت ىف مقـدمتها العهـد الـدوىل 

عية والثقافية واتفاقية منظمة العمـل الدوليـة، وتؤكـد بـرامج الحكومـة عـىل التزامهـا للحقوق االقتصادية واالجتام
  .، واستقالل القضاءسيادة القانون، والشفافية، واملحاسبة: دىء الحكم الصالحبالتنمية البرشية ومبا

 مرصـ، ومن مؤرشات االهتامم بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية مقارنة بغريها من الحقـوق ىف
خصـائص ومفـردات خطـاب حقـوق اإلنسـان ىف «ما أظهرته دراسة للمجلس القومى لحقوق االنسان بعنـوان 

، حيث أوضحت الدراسة أن منظومة الحقوق االجتامعيـة والثقافيـة، »املدرسية لطالب املرحلة الثانويةالكتب 
بيـنام جـاءت % 29.6ينيـة العامـة بنسـبة تأىت ىف املرتبة الثانية بعد الحقوق املدنية والسياسـية ىف الكتـب الد

  .)1(% 5.6منظومة الحقوق االقتصادية بنسبة 
وقد أكدت نفس الدراسة أن منظومة املوضوعات الخاصة بالحقوق االجتامعية والثقافية، تأىت ىف املرتبـة 

بنسـة  األوىل من حيث نسبة ورود قضاياها وتناولها داخل مختلف الوحـدات الفكريـة لكتـب اللغـة العربيـة
، بينام جاءت منظومة الحقوق االقتصادية ىف املرتبة الرابعة من حيث درجة ما حظيت به من أهميـة % 32.9

  . )2(%10.5ىف معالجات اللغة العربية بنسبة بلغت 
وواقع األمر أن الحكومة املرصـية، قـد كفلـت الكثـري مـن الحقـوق االقتصـادية واالجتامعيـة والثقافيـة 

ملواثيق الدولية، إعامال اللتزاماتها الدولية الناشئة عن تصـديقها عـىل املواثيـق ذات الصـلة املنصوص عليها ىف ا
  .والسيام العهد الدوىل املتخصص ىف معالجة هذه النوعية من الحقوق

                                                            
،   2007، القاهرة ، يناير  2007- 2006" نسان ىف مرص حالة حقوق اال " التقرير السنوى الثالث للمجلس القومى لحقوق االنسان ) 1(

  .321ص 
  .326-325املرجع السابق ، ص ص ) 2(



  العاملية يف مجال حقوق اإلنسان االلتزامات

143 

  

  مرص الحق ىف مكافحة الفقر: أوال
ى معيشـه كـاف يعد التحرر من الفقر أحد حقوق اإلنسان الرئيسية، ويتفق املفهوم مع الحق ىف مسـتو 

وتؤثر حالة الفقر عىل طائفة واسعة من حقوق األفراد االقتصادية واالجتامعية . لألفراد تكرسه املواثيق الدولية
والثقافية وأيضا الحقوق املدنية والسياسية، كام يفىض انتشار الفقر إىل ظواهر اجتامعية خطرية ويخلـق بيئـة 

  .مواتية لتفىش الجرمية واالنحراف والتطرف
الفقر املؤقت، وهو الذى يقع نتيجـة ألسـباب مؤقتـه : ومتيز أدبيات حقوق اإلنسان بني نوعني من الفقر هام

يزول بزولها، مثل بطالة املؤهلني علميا وذوى الحرف، أما النوع الثاىن فهو حالة الفقر املزمن، الذى يكمن ىف أسباب 
نخفـاض مسـتوى التعلـيم أو عـدم تعلـم حرفـة أو اعـتالل هيكلية نابعة من خصائص األفراد ذاتهم مثل األمية أو ا

الصحة، فهؤالء يعانون الفقر وهم ىف حالة بطالة وعند حصولهم عىل عمل ال يكتسبون منه دخال مناسـبا يخـرجهم 
من الفقر، كام قد ينشأ الفقر نتيجة أوضاع اجتامعية ال تتصل بخصائص األفراد قـدر اتصـالها بالرتكيـب االجتامعـى 

ويتم التمييز بني حالـة الفقـر   . الرثوة ومدى الفرص املتكافئة التى تتمتع بها فئات املجتمع املختلفةوتوزيع 
والفقر املدقع، ويرتبط تحديد هذه الحالة مبستوى الدخل ومدى وفائه باالحتياجات األساسية، وهو ما يحدده خط 

  . )1(خلص منهالفقر، األمر الذى يحتم اتخاذ التدابري والسياسات املالمئة للت
ويعاىن فحص الظاهرة عىل املستوى الوطنى من التباسات ىف تحديد خط الفقر، كام كان يعاىن من نقص 
البحوث امليدانية املتعمقة، ومع ذلك فقد بدأت الحكومة املرصية منذ منتصف السـبعينيات باتخـاذ خطـوات 

ويد الباحثني بالبيانات املتاحة مام يسـاعد إيجابية للحد من الظاهرة من خالل إتاحة مثل هذه الدراسات، وتز 
عىل مواجهة الفقر ومظاهره، وظهرت حتى نهاية التسعينيات عدة دراسات متعمقة بنيت عـىل بحـوث حـول 
السكان الحرضيني والريفيني، واستخدمت التعريفات الدولية، واملناهج العملية واعتمدت خطا للفقر يرتاوح ما 

  .للفرد سنويا جنيها 1550جنيها و 1332بني 
  ما فقر ىف مرص تؤثر عىل نسبة ترتاوحوقد أوضح الباحثون أن مظاهر ال

                                                            
، حقوق االنسان والتنمية ، املنظمة العربية ) محرر(دراسة ىف االدبيات النظرية ىف محسن عوض : كرمية كريم ، الحق ىف التنمية.د) 1(

  .125-118، ص ص  1996 ، الطبعة االوىل ، القاهرة لحقوق االنسان وبرنامج االمم املتحدة االمناىئ
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من السكان، وأثبـت هـؤالء أن الفقـراء % 8.6من السكان، حيث تصل نسبة الفقر املدقع إىل % 48و% 27بني 
يعيشـون تحـت  واألكرث فقرا يرتكزون ىف املناطق الريفية، فيام أوضحت دراسات أخرى أن عدد الفقـراء الـذين

  . )1(مليون مواطن 26.8مليون مواطن، وبلغت بهم دراسة أخرى إىل  15.7خط الفقر يبلغ 
وقد بادرت الحكومة املرصية إىل إجراء دراسات مشرتكة مع البنك الـدوىل مـن أجـل اسـرتاتيجية شـاملة 

الدراسـات التـى غطـت أوىل نتـائج هـذه  2005ينـاير  9للحد من الفقر ىف مرص، حيث أعلن البنك الـدوىل ىف 
  :، وقد أظهرت تلك الدراسات ما يىل2000إىل  1996الفرتة من 

، )2001-2000( دوالرا عام  1530ال يزال تخفيف حدة الفقر أشد التحديات إلحاحا، وببلوغ دخل الفرد   -
حدث اتفاق واسع النطاق عىل أن الفقر قد خفت حدته غري أن هـذا الفقـر يعـاىن مـن غيبـة ىف آليـات 

  .لتقييم الدقيق واملنظما
، لكـن عـىل )2000-1999(عـام  ىف% 16.7إىل  )1996- 1995(عـام % 19.4انخفض الفقر ىف مرصـ مـن   -

الرغم من انخفاضه ىف املدن الحرضية ومرص السفىل، إال أنه ىف ارتفاع مستمر بالوجه القبىل، ويثري بطء 
  .ادة الفقر، القلق حول احتامل زي)2000-1999(االقتصاد املرصى منذ 

ميثل الفقر ىف مرص، باملؤرشات التى ال تتعلق بالدخل مثل الصحة والتعليم، تحديا كبريا أيضا فعىل الرغم من   - 
%. 35إال أن أمية البالغني ال تزال عالية حيـث تبلـغ % 88أن معدل االلتحاق الصاىف باملدارس االبتدائية يبلغ 

لكـل (طفـال  39سنوات ىف ارتفاع إذ بلـغ  5ميوتون قبل بلوغهم  وبالنسبة للصحة ال يزال عدد األطفال الذين
  .)2(وهى نسبة تفوق الكثري من الدول التى ميكن املقارنة معها) ألف من املواليد األحياء

مثـل اإلملـام  2002إىل عـام  1993تحسنت بعض املـؤرشات املتعلقـة باملسـاواة بـني الجنسـني مـن عـام   -
ونصــيب البنــات مــن االلتحــاق باملــدارس % 54إىل % 34ء الــذى زاد مــن بــالقراءة والكتابــة بــني النســا

، وتبني اإلحصائيات الرسـمية للبطالـة أنهـا تبلـغ بـني اإلنـاث % 48.6إىل % 46.6االبتدائية الذى زاد من 
  حواىل ثالثة

                                                            
 .295 -294، مرجع سبق ذكره ، ص ص ) 2004/2005(التقرير السنوى للمجلس القومى لحقوق اإلنسان ) 1(

(2) Social & economic Development Group, Middle East & North Africa Region, The World  Bank, 
ministry of planning gov. of A.R.E, Arab Republic of Egypt, Poverty Reduction in Egypt,   29 
June 2002.  
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  .أضعاف نسبتها بني الرجال 
، أى أن سـنويا%  6-% 5.5بنحـو  عمـلومنـو قـوة ال%  9.9تشري تقديرات املسئولني إىل أن البطالة تبلغ   -

، وتحتـاج مرصـ ملعـدل منـو حقيقـى مسـتدام خص جديد يدخلون قوة العمل كل سـنةش 550000نحو 
  .)1(سنويا حتى تنخفض البطالة إىل مستويات ميكن التحكم فيها% 7إلجامىل الناتج املحىل يبلغ 

مرتا  950ن حدة الفقر، إذ تبلغ املياه املتاحة أن ندرة املياة متثل تحديا بالغ األهمية بالنسبة للتخفيف م  -
مـرتا مكعبـا سـنويا،  1200مكعبا ىف السنة لكل فرد، وهو قدر يقل حتى عن املتوسـط اإلقليمـى البـالغ 

  .ويزيد املشكلة تعقيدا، املسائل التى ترتبط بنوعية املياه مثل التلوث
ك الدوىل هى التفاوتات الجغرافية واإلقليمية وكان أبرز اكتشافات الدراسة التى أجرتها الحكومة مع البن

من العوامل الحاسمة التقليدية للفقر مثل الفصـل بـني سـكان املـدن والريـف،  -ىف الواقع  -والتى كانت أهم 
وكشفت الدراسة أن الفقر قد انخفض ىف الواقع ىف املدن املرصية الرئيسية األربع وهـى القـاهرة واألسـكندرية 

، عالوة عىل منطقة دلتا النيل، ولكنه ىف تصـاعد ىف منطقـة جنـوب مرصـ، وذلـك خـالل والسويس وبور سعيد
، األمر الذى دفع الحكومة إىل تركيز اهتاممها عـىل الحـد مـن )2000-1996(الخمس سنوات موضوع الدراسة 

  .)2(نسب التفاوت بني املناطق املختلفة
من الفقرء % 46لتعليم والفقر حيث تبني أن ومن أهم نتائج ذلك البحث أيضا، تحديد صلة مبارشة بني ا

منهم عند مستوى التعليم االبتداىئ أو أقل، ويعترب ذلك الدليل % 40هم أميون، بينام يقف املستوى العلمى لـ 
أساسا ثانيا، يساعد الحكومة بشكل أكرب ىف الرتكيز عىل بعض أبعـاد الفقـر غـري املتعلقـة بالـدخل مثـل األميـة 

  .)3(لرعاية الصحيةونسبة الوفيات وا

  الحق ىف التعليم والبحث العلمى والتنمية الثقافية: ثانيا
بذلت الحكومة جهودا جدية الصالح التعليم ىف مرص خالل العقد األخري، وأمثـرت هـذه الجهـود، زيـادة 

  االلتحاق باملدارس بني جامعات كانت محرومة من قبل

                                                            
  .297-295، مرجع سبق ذكره، ص ص ) 2004/2005(التقرير السنوى للمجلس القومى لحقوق اإلنسان ) 1(
 .297املرجع السابق ، ص    )2(
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ة عامة وىف صعيد مرص بصفة خاصـة، وانخفـض الحرمـان مـن مثل الفتيات واألطفال ىف املناطق الريفية بصف 
  .من املجموعات املهمشة خارج النظام% 15التعليم مبقدار النصف تقريبا تاركا وراءه حاليا 

يضاف إىل ذلك انجاز آخر هو زيادة معدالت االستمرار ىف الدراسة بـني املجموعـات املهمشـة، وبخاصـة 
ري القومية للتعليم بهدف االرتقاء بنوعيـة التعلـيم وخفـض مظـاهر عـدم الفتيات، كام أصدرت الحكومة املعاي

ومع ذلك استمرت بعـض مـن مظـاهر عـدم التكـافوء، حيـث ظـل التحـاق الفقـراء . التكافوء إىل حدها األدىن
باملدارس، محدودا، ومستويات تحصيلهم أدىن، ويعانون من خدمات تعليمية متدنية الجودة، كام استمر األداء 

ىس منخفضا بني الفقراء، وكذا ضعف حصولهم عىل املهارات املطلوبة ىف سوق العمل مام يضعف فرصـهم املدر 
ىف التحرك املتسارع والفعال عىل السلم االجتامعى، وعالوة عىل ذلك،  فام زالت هناك هوة بني الذكور واإلناث 

  .)1(ىف الحصول عىل التعليم
إىل انخفـاض جـودة التعلـيم ىف املـدارس  - مـثال  - وق اإلنسانوتوصلت دراسات قام بها املجلس القومى لحق

والجامعات ومؤسسات التعليم بوجه عام، وانخفاض القدرة التنافسية ملخرجات التعليم ىف مرص مبا ال يتناسـب مـع 
م حق املواطن ىف الحصول عىل التعليم عاىل الجودة، مام يتطلب رضورة إنشاء هيئة تضمن الجودة واالعتامد للتعلي

والتى أعلن عنها تكرارا، عىل أن تكون مستقلة عن مقـدمى الخـدمات التعليميـة، وتعلـن تقاريرهـا بشـفافية لكـل 
املجتمع، األمر الذى يتيح تقييم أداء مؤسسات التعليم بشكل دورى ومبا يضمن االسرتشاد مبعايري معلنـة ومـؤرشات 

  .)2(قياس متفق عليها للتعليم ىف كل مرحلة من مراحله
، خمسة مظاهر متثل غيابا للعدالة التعليميـة 2004ويرصد تقرير التنمية البرشية الصادر عام  هذا

  :)3(ىف مرص، تلك هى 
بلــغ صــاىف معــدل اإللتحــاق بــالتعليم االبتــداىئ ىف صــعيد مرصــ وبــني األطفــال مــن األرس ذات الوضــع   -

ة وبـني األرس ذات الوضـع ىف املحافظـات الحرضـي% 97مقابـل % 84االقتصادى واالجتامعـى املـنخفض 
% 88بتـداىئ إىل وىف املناطق الحرضية يصل معـدل االلتحـاق بـالتعليم اال . االقتصادى واالجتامعى األعىل

  بالنسبة

                                                            
 .298املرجع السابق ، ص  )1(
  .299املرجع السابق ، ص  )2(
، اختيار الالمركزية من أجل الحكم 2004برنامج األمم املتحدة االمناىئ ، ومعهد التخطيط القومى ، مرص تقرير التنمية البرشية  )3(

  .74، ص  2004الرشيد ، القاهرة 
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، ويـأىت نصـف عـدد % 85مقابـل % 72أما ىف املناطق الريفية، فيصل الرقم إىل . لغري الفقراء% 96، و للفقراء 
  .من الفئات منخفضة الدخل)  11:7 (األطفال غري املسجلني باملدارس 

فقط من % 6تحيز اإلنفاق العام للتعليم العاىل، حيث يوجه ثلث املرصوفات للتعليم العاىل الذى يشكل   -
مـن % 80اجامىل االلتحاق بالتعليم مقارنة باملدارس، بينام مل يحصل التعليم األساىس الذى يشكل قرابـة 

  ).2003-2002(فقط من ميزانية التعليم العامة لعام % 36إجامىل االلتحاق بالتعليم إال عىل 
التفاوت ىف املنتج التعليمى، فغالبية الفقراء ال يحصلون إال عىل التعليم األساىس أو ال يحصـلون عـىل أى   -

فقط هم الذين يحصـلون %  1.1بينام قل، ال يحصلون إال عىل التعليم األساىس فقط أو أ % 86.2(تعليم 
  ).ىعىل تعليم جامع

مـنهم إىل نهايـة التعلـيم األسـاىس، % 97ومن بني كل األطفال املسجلني ىف الصف األول االبتـداىئ يصـل   -
فقـط ىف ريـف الوجـه القـبىل وخـالل % 72ىف ريف الوجه البحرى وحرض الوجه القـبىل، و% 82مقابل 

عليم وإن كانت مـا تـزال األعوام القليلة املاضية ضاقت الفوارق بني معدالت التحاق الذكور واإلناث بالت
  .موجودة

التفاوت ىف االنتقال إىل التعليم الثانوى العام والتعليم الجامعى، فيحول انخفـاض نوعيـة  التعلـيم دون   -
ذلـك أن ثلـث األطفـال فقـط هـم الـذين يـذهبون إىل التعلـيم مواصلة الطالب الفقراء تعليمهم العـاىل، 

بـالتعليم الثـانوى  ني الباقيني، وهـم أساسـا مـن الفقـراء، إىل االلتحـاقالثانوى العام، بينام انتهى األمر بالثلث
الجامعـة العامليـة ( الفنى بأنواعه وعالوة عىل ذلك فـإن فـرص التعلـيم العـاىل لخريجـى املـدارس الفنيـة 

محــدود ومكلفــة، كــام أن مســتوى جودتهــا يثــري كثــريا مــن ) إلــخ...والجامعــة املفتوحــة واملعاهــد الفنيــة 
  .تالتساؤال 

% 30وتشري تقارير صادرة عن املجلس القومى لحقوق اإلنسان إىل أن التعليم العـاىل اآلن متـاح لحـواىل 
سنة حسب بيانات صادرة عن وزارة التعليم العـاىل ولجنـة  23إىل  18فقط من الشباب ىف املرحلة السنية من 

 الحصـول عـىل تعلـيم عـاىل، التعليم مبجلس الشعب، وأن هذه النسـبة غـري متوافقـة مـع حقـوق الشـباب ىف
من الشباب ىف هـذه املرحلـة السـنية خـالل فـرتة % 50وللتغلب عىل ذلك فإن األمر يتطلب زيادة النسبة إىل 

  .)1(زمنية محددة تلتزم بها الحكومة وتعلنها الدولة

                                                            
  .301، مرجع سبق ذكره ، ص ) 2004/2005(تقرير املجلس القومى لحقوق االنسان  )1(
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املفيـد، وبعد أن تناولنا بعض املظاهر السلبية التى تعاىن منها قطاعات التعليم ىف مرص، فقـد بـات مـن 
 -الحديث عن مظاهر االهتامم بالتعليم والتى منها، الجهود التى يقوم بهـا املجلـس القـومى لحقـوق االنسـان

حيـث يـنظم الكثـري مـن ورش العمـل والحلقـات النقاشـية  -باعتباره آلية حكومية لحاميـة حقـوق اإلنسـان 
حلقـة نقاشـية نظمهـا املجلـس حـول  -  مثال -والدراسات التى ترتكز حول الحق ىف التعليم، ومن هذه الورش  

، 2006نوفمرب 25خصائص ومفردات خطاب حقوق اإلنسان بالكتب املدرسية ملرحلة التعليم الثانوى يوم " دراسة 
خصـائص ومفـردات خطـاب حقـوق اإلنسـان بالكتـب املدرسـية «: كام سبق أن قام املجلس بدراسة تحت عنوان

  . )1(»اإللزامى ملرحلة التعليم
من املجلس عىل نرش وتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان ، قـام بتوقيـع بروتوكـول تعـاون مـع الهيئـة وحرصا 

  .    )2(العامة لتعليم الكبار بشأن تنفيذ املرشوع القومى لنرش ثقافة حقوق االنسان من خالل برامج تعليم الكبار
ما يتعلـق بنقـل أوالدهـم  فضال عن ذلك فقد تلقى املجلس عددا من الشكاوى ألولياء أمور الطلبة منها

ـوفات الدراسـية ىف مرحلتـى التعلـيم  إىل مدارس قريبة من محال إقامتهم ومنها ما يتعلق باإلعفـاء مـن املرص
لطلبـات املـواطنني كـل األساىس والجامعى، وتم عرض كل هذه الشكاوى عىل الجهات املعنيـة التـى اسـتجابت 

إعفاء عدد من الطالب من املرصوفات الدراسـية وتخفيضـها حسب طلبه ومدى إمكانية تحقيقه، حيث تم بالفعل 
  .)3(للبعض اآلخر

وميكننا أن نتعرض ىف دراستنا تلك إىل مظهر من مظاهرة االهتامم بحقوق اإلنسان وهو املتمثـل هنـا ىف 
حوارات ونقاشات الربملان حول قضايا حقوق اإلنسان الثقافية، فعىل سبيل املثـال وخصوصـا برنـامج الحكومـة 

، اقترص ىف تناوله لقطاع الثقافة عىل تطوير املتـاحف وإقامـة متـاحف جديـدة واسـتكامل 2006املرصية لعام 
مرشوع تطوير القاهرة التاريخية، فضال عن برامج للنهوض بـدور الثقافـة واملكتبـات، ومـن ثـم فلـم يتضـمن 

قبيل حرية املعرفة واإلبـداع والتعـاون  الربنامج شيئا عن املشاركة ىف الحياة الثقافية والحقوق املرتبطة بها من
  .)4(ىف مجال العلم والثقافة مع دول أخرى

                                                            
  93 ، مرجع سبق ذكره، ص 2007-2006» حالة حقوق االنسان ىف مرص«التقرير السنوى الثالث للمجلس القومى لحقوق االنسان ) 1(
 .املرجع السابق، الصفحة ذاتها) 2(
 .94-93املرجع السابق ، ص ص ) 3(
  .160هالة بحر، مرجع سبق ذكره، ص. إبراهيم البيومى غانم، د. د) 4(
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املشـار إليـه والـذى مل وقد شكل مجلس الشعب ىف هذا الخصوص لجنة خاصـة لدراسـة بيـان الحكومـة 
باستثناء ما ، )1(يتضمن شيئا عن الحقوق الثقافية، فقد اتخذت تلك اللجنة من التعليم وسيلة لبلوغ ذلك دون الثقافة

أشار إليه تقرير اللجنة الخاصة من أن تكون برامج التثقيف السياىس جزءا محوريا لخطة إعالمية مدروسـة، غـري أن 
لجنة الثقافة واإلعالم والسياحة مبجلس الشعب، كان لها رأى خاص، تناول قطاع الثقافة مـن خـالل عـدة توصـيات 

قطاع املرسح والسينام والتنسيق الحضارى للمباىن املرصية، ومنهـا مـا منها، ما يتعلق بالكتاب ومكتبة األسكندرية و 
يتعلق بالهيئة العامة لقصور الثقافة واآلثار، ومع ذلك مل ترشـ تلـك اللجنـة ىف رأيهـا إىل الثقافـة كحـق مـن حقـوق 

  . )2(اعاإلنسان وال إىل إتاحة هذه الثقافة واملشاركة فيها من الجميع وال إىل حق املعرفة وحرية اإلبد
وبخصوص نقاشات األعضاء بشأن حقوق اإلنسان الثقافية، فلـم يتحـدث ىف هـذا الحـق سـوى إثنـى عرشـ 

، وعند الحديث عن حق اإلنسان % 46.7عضوا بنسبة  355من املتحدثني بينام مل يتطرق إليه % 3.3عضوا بنسبة 
لثـاىن املحـىل، حيـث بلـغ األول ضـعف اىف اإلفادة من التقدم العلمى، فقد توزع الحديث عىل مستويني القومى و 

ىف حني ركز نواب الوطنى واملعارضة واملستقلني عىل هذا الحـق ىف سـياق التنفيـذ بنسـبة  ،%33.3%:66.7بنسبة 
100%)3(.  

وقد حاز حق البحث العلمى عىل اهتامم كبـري مـن النـواب املتحـدثني حـول حقـوق اإلنسـان الثقافيـة 
اء ىف تقرير اللجنة الخاصة، واتفقوا جميعـا عـىل جـدوى هـذا الحـق بنسـبة واملعرفية، فقد تحدث مثانية أعض

وفيام يخص الحق ىف الرتبية والتعليم، فقد استحوذ عىل اهتامم النواب مبختلف انـتامءاتهم إذ بلغـت %. 100
  .)4(فقط% 25ثم املعارضة % 45.3للوطنى وهى أعىل النسب ثم املستقلني % 61النسبة 

ات متفاوته حقوق من قبيل الحـق ىف نظـام تعليمـى مناسـب واملنـاهج التعليميـة وتناول النواب بدرج
  وىف كل األحوال، قدم الربملانيون. )5(وحقوق املعلمني ومعاناتهم

                                                            
  .2006مارس  9، املضبطة، القاهرة، بتاريخ 33ب ، الفصل الترشيعى التاسع، الجلسة مجلس الشع) 1(
  .214-213، ص ص 2006، مجلس الشعب، القاهرة 2006تقرير اللجنة املشكلة ملناقشة ودراسة بيان الحكومة لعام ) 2(
  .166-161هالة بحر، مرجع سبق ذكره، ص ص . البيومى غانم، د. د) 3(
 .178-170بق، ص ص املرجع السا) 4(
  .213-195املرجع السابق ص ص : ملزيد من التفاصيل) 5(

 حيث  1981لسنة  139بتعديل قانون التعليم رقم  2007لسنة  155يشار ىف هذا الصدد إىل القانون 
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  .  منوذجا حيا للنقاش البناء الذى يهدف ىف املقام األول إىل النهوض مبرص وبحقوق اإلنسان املرصى 
يؤخذ عىل تطور العمليـة التعليميـة، فإنـه ال ميكـن إغفـال سلسـلة وعىل أية حال، ومع كل ما ميكن أن 

عقـد املـؤمتر  1993 عـاماملؤمترات القومية التى انعقدت ىف سـبيل تطـوير التعلـيم والنهـوض مبسـتواه، ففـى 
لتطوير التعليم اإلعدادى، ثم أعقب ذلك   عقد املؤمتر القومى 1994القومى لتطوير التعليم االبتداىئ، وىف عام 

  عقد املؤمتر القومى 2000، وىف عام 1996ؤمتر قومى عن املعلم حول إعداده وتطويره ورعايته وكان ىف عام م
عـىل رضورة  التعليم يف األسكندرية والـذى أكـد  عقد مؤمتر 2004الكتشاف املوهوبني ورعايتهم، وىف ديسمرب 

  .بدأ التدرج يف عملية تطوير التعليملكل مرصى والتأكيد عىل تطبيق م  مجانية التعليم كحق اإلبقاء عىل
تطور التعليم وما صاحب هذا التطور من إنجازات ىف إطار األهـداف القوميـة  وهناك عدد من مؤرشات

 -مـثال  -للنهوض بالتعليم واالرتقاء مبستوى جودته، ففى مجال زيادة الطاقة االستيعابية باملدارس والجامعات 
وكذا الجامعات وتم تزويد املدارس بالحواسب اآللية، كام حـدث ارتفـاع  حدث تطور ألعداد املدارس والفصول

إىل  2003ملحوظ ىف اإلنفاق العام عىل التعليم كنسبة من الناتج املحىل اإلجامىل وهذا خـالل الفـرتة مـن عـام 
  :، وهو ما نستوضحه من الجدول التاىل 2007عام 

  

 2006/2007 2005/2006 2004/2005 2003/2004  البيان
  40868 39926 0000 00000جملة املدارس

جملة 
)باأللف(الفصول

434.5 436 439 444 

عدد الكليات
 واملعاهد العليا

507 521     

 املقيدين
بالتعليم قبل 

 الجامعى

16.9 17.1 17.1  17.2  

 املقيدين
 بالتعليم العاىل 

2.0 2.2 2.5  3.3  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .التعليم يحمل قدرا كبريا من االمتيازات للمدرسني كام أسلفنا أضيف مبوجبه باب جديد لقانون
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       والجامعى

عدد املدارس
  املزودة 

 بحواسب آلية

25.6 25.6     

من%6.8 االنفاق عىل التعليم
اجامىل الناتج 

 املحىل

 من5.2%
اجامىل الناتج 

 املحىل

  مليار  25.6
  جنيه

  مليار  27.1
  جنيه

معدل االلتحاق
عليم العاىل بالت

 والجامعى

  27 %  28 %  

وزارة التعليم العاىل ، وزارة الرتبية والتعليم، األزهـر الرشـيف، جامعـة األزهـر، وزارة  :املصدر(
  )التنمية االقتصادية، وزارة املالية، وزارة التخطيط

حة من وهو ما نستوض 2006/2007، 2005/2006وقد تطورت أعداد املدارس التجريبية لغات بني عامى 
  :الجدول التاىل

مقــــــــدار 2005/20062006/2007 بيان 
 الزيادة

نســبة الزيــادة 
% 

 3 195898703عدد املدارس التجريبية
  )وزارة الرتبية والتعليم، اإلدارة العامة للمعلومات والحاسب اآلىل: املصدر(

  : عند قراءة الجدول التاىلأما عن تطور أعداد املدارس والفصول والتالميذ بالتعليم الخاص فيبدو لنا 
 نسبة الزيادة 2005/20062006/2007البيان

 942 3992640868 مدارس 
 1225 387808389033 فصول 
 6947 16081921615139 تالميذ

 - 2.95 207.48204.52متوسط كثافة الفصل
 115 335450عدد مراكز التدريب

  )العامة للمعلومات والحاسب اآلىل وزارة الرتبية والتعليم، اإلدارة: املصدر(
   2005/2006وازدادت أعداد التالميذ ىف مراحل وأنواع التعليم املختلفة بني عام 
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مليون تلميذا ،  17.2مليون تلميذا، أصبح عدد املقيدين  16.9، فبعد أن كان عدد التالميذ املقيدين 2006/2007وعام 
، حيـث 2006/2007عـام عليم االبتـداىئ، لتصـل إىل أدىن حـد لهـا ىففضال عن ذلك فقد انخفضت نسب الترسب ىف الت

انخفضـت نسـبة الترسـب إىل أدىن حـد   ، وىف التعليم اإلعدادى2005/2006ىف عام % 3.85، بعد أن كانت %2.1بلغت 
 ولعل ذلـك يرجـع إىل، )1( 2006/2007ىف عام % 4.11، بلغت 2005/2006ىف عام % 6.81فبعد أن كانت النسبة  لها،

  .املجهود الذى تبذلة الدولة من أجل النهوض بالتعليم واالرتقاء به السيام ىف مراحله األوىل باعتبارها املراحل التأسيسية
وزاد عدد امللتحقني بالتعليم ىف الفـرتة بـني عـام , هذا وقد ضاقت الفجوة التعليمية بني الذكور واإلناث 

  :الجدول التاىل، وهو ما يكشف عنه  2006/2007، وعام2005/2006

وزارة التعليم العاىل ، وزارة الرتبية والتعليم، األزهر الرشيف، جامعـة األزهـر، وزارة املاليـة، : املصدر(
  )رة التنمية االقتصاديةوزا

وىف مجال التطوير التكنولوجى وإمداد املـدارس مبعامـل الوسـائط املتعـددة ومعامـل العلـوم املتطـورة 
  :ميكننا أن نورد اإلنجازات التالية, ونوادى العلوم ونوادى الحاسبات

  .مدرسة 25891جهاز حاسب مبدارس التعليم العام لعدد  71381إدخال عدد   )1
  .مدرسة ابتدائية مبعامل العلوم املطورة باملرحلة االبتدائية 15714دد تجهيز ع  )2
  .مدرسة إعدادية مبعامل العلوم املطورة 7128تجهيز عدد   )3
مدرسة مبعامـل العلـوم  1383مدرسة مبعامل العلوم املطورة وعدد  1345تجهيز املدارس الثانوية بعدد   )4

  .بالحاسب وفيزياء بالحاسب

                                                            
ة والتعليم، القاهرة ، اإلدارة العامة للمعلومات والحاسب اآلىل، وزارة الرتبي2005/2006كتاب االحصاء السنوى : راجع ىف ذلك) 1( 

  .2007، االدارة العامة للمعلومات والحاسب اآلىل، وزارة الرتبية والتعليم، القاهرة 2006/2007، كتاب االحصاء السنوى 2006
  :أنظر أيضا

http://www.sis.gov.eg/Ar/Society/education/091200000000000001.htm 

 مقدار الزيادة2005/20062006/2007  البيان

 8330619112341827928 بنـــون

 15966818711041711436 بنـــات

 24297437828383539864اإلجامىل
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  .معمل ليزر 50رس الثانوية بعدد تزويد املدا  )5
  .جهاز استقبال قنوات تعليمية 22000تزويد مدارس التعليم العام بعدد    )6
  .مدرسة تعليم عام بأجهزة العرض املتنوعة 23731تزويد عدد   )7
ريـاض (لكافة املراحـل التعليميـة ) موسوعات  –إثرائية  –تعليمية ( منهجا عىل أقراص ليزر  305إنتاج   )8

ولذوى االحتياجات الخاصة، باللغات العربية واإلنجليزية والفرنسية ) ثانوى –إعدادى  -إبتداىئ  -فال أط
  . )1(واألملانية

كول ىف عدد من التخصصات بنوعيات التعليم الفنى املختلفة  -وتم التوسع ىف تنفيذ نظام مرشوع مبارك
 102مدرسة تعليم زراعى، و 60يم الصناعى، وقسم ملحق عىل التعل 24 مدرسة تعليم صناعى، ىف 100 مبعدل

  .مدرسة تعليم تجارى
 2005 تطور أعداد مدارس وفصول وتالميذ رياض األطفال مـن عـام, وىف مجال االهتامم مبرحلة الطفولة

  :، ويتضح ذلك من الجدول التاىل 2007حتى عام 
  

 التالميذ الفصولاملدارسالعام الدراىس
2005/2006625917945 534331 
2006/2007668819131 579889 

 45558 4291186مقدار الزيادة
  )وزارة الرتبية والتعليم، اإلدارة العامة للمعلومات: املصدر(

أما ذوو االحتياجات الخاصة، فقد حرصت الحكومة املرصية عىل زيادة أعـداد مـدارس وفصـول   
  :ما يفصح عنه الجدول التاىل ، وهو)حرىك –فكرى –سمعى –برصى(ذوى االحتياجات الخاصة 
 التالميذ الفصولاملدارسالعام الدراىس

2005/20066703598 11983 
2006/20078084020 13669 

  )وزارة الرتبية والتعليم، اإلدارة العامة للمعلومات: املصدر(
  وعند الحديث عن التعليم األزهرى وما طاله من تطوير عىل وجه التحديد، يتبني

                                                            
، وزارة الرتبية 2006/2007بية والتعليم، مرجع سبق ذكره، كتاب االحصاء السنوى ، وزارة الرت 2005/2006كتاب االحصاء السنوى ) 1(

  .والتعليم، مرجع سبق ذكره
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املنـاطق   أن عدد املعاهد األزهرية يف جميع املراحـل التعليميـة املختلفـة، قـد بلـغ عـىل مسـتوى جميـعلنا  
معهدا، وبلغ عدد الفصول الدراسية يف جميع املراحل التعليمية عـىل مسـتوى جميـع املنـاطق  8772 األزهرية
املنـاطق  مية املختلفة عىل جميعاملراحل التعلي  ىف جميع فصال، وبلغ عدد الطالب والطالبات 46633األزهرية 
املراحل التعليميـة املختلفـة عـىل  النموذجية ىف جميع طالبا وطالبة، كام بلغ عدد املعاهد 1772800األزهرية 

  .)1( معهدا 129مستوى املناطق األزهرية 
، خـالل %28.59ومل تكن عملية محو األمية بعيدة عن كل هذه التطـورات، فقـد انخفضـت نسـبتها إىل 

أن املعـدل اإلجـامىل  2005كنسبة عامة، بينام أكد تقرير منظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة لعـام  2006/2007
، األمر الذى يعنى أن نسبة األميـة %55، كان قد بلغ 2000ملعرفة القراءة والكتابة لدى الراشدين ىف مرص عام 

فـاض ىف نسـبة األميـة ىف الفـرتة األخـرية ولعل االنخ، )2(ىف ذلك الوقت%  45ىف مرص بني هؤالء، قد وصلت إىل 
  .يؤرش عىل زيادة االهتامم بالتعليم إىل أقىص مستوى بغية االرتقاء باملواطن

وعىل صعيد التعليم الجامعى، ميكننا القـول بـأن السـنوات األخـرية، شـهدت اهتاممـا متزايـدا بـالتعليم 
 418 جامعـة تحتـوى عـىل 18حكومية املرصية الجامعى والتوسع ىف فرص اللحاق به، إذ بلغ عدد الجامعات ال

  .كلية، وإجامىل عدد املقيدين بها تجاوز ثالثة ماليني وثالمثائة ألف طالب وطالبة
أن نعـرض لهـذه  ،تبيانـا ملقـدار االهـتامم بـالتعليم الجـامعى ىف مرصـ  ،ومن األهمية مبكـان

  : ) 3(الجامعات تفصيال عىل النحو التاىل
   ).كلية 43( 1908 ئت عامانش : امعة القاهرةج -
  ).كليه 27(1942انشئت عام  :سكندريةجامعة األ  -
  ).كلية 17( 1950أنشئت عام : جامعة عني شمس -
  ).كلية 18(1957انشئت عام : جامعة أسيوط -
  ).كلية 21( 1972انشئت عام  :جامعة طنطا -

                                                            
(1) http://www.sis.gov.eg/Ar/Society/education/091200000000000001.htm 

 .108، مرجع سبق ذكره، ص 2005منظمة اليونيسيف، تقرير وضع األطفال ىف العامل : راجع ) 2(
    .2007وزارة التعليم العاىل والبحث العلمى، مطبوعات ونرشات الوزارة لعام : أنظر ىف هذا الشأن  )3(
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  ).كلية 23(1972انشئت عام  :جامعة املنصورة      -
  ).كلية 30( 1974انشئت عام  :قجامعة الزقازي  -
  ).كلية 18(1974انشئت عام  : جامعة حلوان  -
  ).كلية 16(1976انشئت عام   : جامعة املنيا  -
  ).كلية 23(1976انشئت عام : جامعة املنوفية  -
  ).كلية 22( 1976انشئت عام  :جامعة قناة السويس  -
  ).كلية 20(1994انشئت عام   :جامعة جنوب الوادي  -
  ). كليات 8( 2005  انشئت عام  :ة بنى سويفجامع  -
  ). كلية 14( 2005  انشئت عام  :جامعة الفيوم   -
  ).كليات  8( 2006  انشئت عام : جامعه كفرالشيخ   -
  ).كلية 14( 2005  انشئت عام : جامعه بنها   -
  ).كليات 8( 2006  انشئت عام  : جامعة سوهاج  -

وعددها ىف مرص، فاألمر أصبح غنى عن البيان، أنه ىف اآلونة  أما عندما نتحدث عن الجامعات الخاصة
: األخرية، شهد هذا النوع من الجامعات طفرة غري مسبوقة، ومن الجامعات الخاصة وعىل سبيل املثال

  جامعة - جامعة مرص للعلوم والتكنولوجيا  - الحديثة واآلداب   جامعة أكتوبر للعلوم - أكتوبر 6  جامعة(
جامعة  -جامعة األهرام الكندية - الجامعة األملانية ىف مرص  -الجامعة الفرنسية ىف مرص  - الدولية   مرص

  .)1() جامعة فاروس - املستقبل
، تضم مرص أيضا عددا من املعاهد العليـا الخاضـعة لـوزراء )حكومية وخاصة(وفضال عن تلك الجامعات

عـدد أعضـاء هيئـات التـدريس ىف مختلـف وقـد بلـغ . معهـدا 110 التعليم العاىل والتـى بلـغ عـددها حـواىل
ىف التعليم ومن بينها التعليم املفتوح ويبلـغ عـدد   وقد تم إدخال نظم أكرث حداثة. ألف عضوا  70 الجامعات

إنشاء برامج للدراسات ىف مرحلة البكالوريوس تقوم بتـدريس  ألف طالب وطالبة، كام تم 35املقيدين به نحو 
، وهــذه الــربامج مطبقــة فعــال كليــات التجــارة، )الفرنســية –النجليزيــة ا(برامجهــا باللغــات األجنبيــة 

ألـف طالـب  23واالقتصاد والعلوم السياسية، واإلعـالم، ويبلـغ عـدد املقيـدين بهـذه الـربامج نحـو  والحقوق،
  .)2(وطالبة

                                                            
 .2007وزارة التعليم العاىل، بيانات ونرشات حول الجامعات الخاصة وتطورها ىف مرص، القاهرة ) 1(
 سياسية واالعالم والتجارة، راجع النرشات التعريفية بتلك الربامج بكليات الحقوق واالقتصاد والعلوم ال) 2(
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جنيـه  5.825مليـون جنيـه، يصـل نصـيب الطالـب منهـا  6154وتبلغ موازنات الجامعات املرصية نحـو 
  .)1(البللط

ـى، فقـد ظـل  وفيام يتعلق باملؤرشات الخاصة بالبحث العلمـى كأحـد الحقـوق الثقافيـة لإلنسـان املرص
البحث العلمى يقوم عىل أكتاف الباحثني والعلامء ىف املؤسسات العلمية املختلفة دون روابـط قويـة تـربطهم 

ة إلنشـاء مظلـة علميـة لتوحيـد حتى منتصف العقد الثالث من القرن العرشيــن حيـث قـام العلـامء بالـدعو 
وتدعيم أنشطة البحث العلمى املتناثرة، فصدر مرسوم بإنشاء مجلـس فـؤاد األول األهـىل للبحـوث ىف نـوفمرب 

ويعترب هذا املجلس النواة الحقيقية إلعداد كـوادر مـن العلـامء  1947والذى بدأ نشاطه العلمى عام ، )2(1939
ثـم تقـرر إنشـاء أكادمييـة  1963أول وزارة للبحـث العلمـى ىف ينـاير  الباحثني ىف مجاالت متعددة، ثم أنشئت
حيث قامت برسم سياسة تكنولوجية ملرص امتدت عىل مـدار ، )3(1971البحث العلمى والتكنولوجيا ىف سبتمرب 

، وانتهـت دراسـات األكادمييـة بصـدور وثيقـة تحـديث 2000وحتـى مـارس عـام  1981منذ عام عدة سنوات 
لوجية ىف مرص ىف ظل عرص أصبحت فيه املعلوماتية توجها أساسيا وواقعا ملموسا تعيشه مرصـ للسياسة التكنو 

 .ىف الوقت الراهن
مركـزا ،  13وهناك العديد من املراكـز البحثيـة ىف مرصـ منهـا مـا يتبـع وزارة البحـث العلمـى وعـددها 

البحـوث والدراسـات بـالوزارات باإلضافة إىل املجلس األعىل ملراكـز ومعاهـد البحـوث، كـام يبلـغ عـدد مراكـز 
  .مركزا 114مركزا وبالجامعات  219املختلفة 

 : )4(اآلىت ومن أبرز مراكز البحوث ىف مرص
أكادميية البحث العلمي والتكنولوجيا، وتعمل عىل تشجيع التقدم العلمى والتكنولوجى من خالل توثيق   )1

   .رجالروابط بني مؤسسات العلم والتكنولوجيا ىف الداخل والخا
  مدينة مبارك لألبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، وتقع ىف مدينة برج العرب  )2

                                                            
  .جامعة القاهرة      

 .2006/2007وزارة املالية، موازنات الجامعات، : راجع) 1(
  . وزارة البحث العلمى، موسوعة ترشيعات البحث العلمى، مرجع سبق ذكره: راجع) 2(
  .املرجع السابق) 3(
    .سبق ذكره ، مرجع2007الكتاب السنوى للهيئة العامة لالستعالمات : أنظر  )4(
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الجديدة باألسكندرية، وتهدف مدينة مبارك إىل تحقيق تنمية وتطوير التكنولوجيـات الحديثـة والتعـاون مـع  
 . املنظامت املحلية والدولية ىف مجال نقل التكنولوجيا

أقسـام  110شـعبة بحثيـة و 13، وهو أكرب املؤسسات البحثيـة ىف مرصـ، إذ يضـم املركز القومى للبحوث  )3
واملركـز منـوذج مصـغر ملنظومـة . بحثية، وبه أكرث من خمسة آالف باحث ما بني أساتذة وشباب بـاحثني

مركزا بحثيا تابع لوزارة التعليم العاىل والبحث العلمى، باإلضافة  11البحث العلمى ىف مرص، حيث يضم 
مبلغـا وقـدره  2007وقد وصلت ميزانية املركز خالل عام . وجود مراكز بحثية ىف كل الوزارات تقريباإىل 
كانت نسبة مـا  2001مليون جنيه، ففى عام  9مبلغا وقدره  2001مليون جنيه، ىف حني كانت عام  300

الخـاص  مـن القطـاع% 10منـه متويـل مـن ميزانيـة الدولـة ونسـبة % 90ينفق عىل املرشوعات البحثية
من القطـاع الخـاص والجهـات % 85أصبح ما ينفق عىل املرشوعات البحثية  2007والتعاقدات، وىف عام 

           .                                                                                                                            من الحكومة% 15الخارجية و
الهيئة القومية لالستشعار من البعد وعلوم الفضاء، وتقوم عىل نقل التكنولوجيـا والتعـاون مـع الهيئـات   )4

املناظرة وتكوين قاعدة علمية وتكنولوجية قوية ألبحاث ودراسات الفضاء مـع الرتكيـز عـىل االسـتخدام 
  .           ىالسلمى ىف الفضاء الخارج

 الذرية املرصية أهم املراكز البحثية لهيئة الطاقة
مركز البحوث النووية، ويعترب النواة األساسية للهيئة وأقدم مراكزها، وتتنـوع أنشـطته لتغطـى البحـوث   )أ 

إلخ، ومـن أهـم منشـآته ..النووية األساسية، كذلك تطبيقات النظائر املشعة ىف الطب والصناعة والزراعة
  .                              ل مرص البحثى األولمفاع

املركز القومى لألمان النووى والرقابة اإلشعاعية، ويختص هذا املركز باقرتاح الترشـيعات ووضـع اللـوائح   )ب
                    .                املتعلقة بأمان االستخدامات السلمية للطاقة النووية ويشمل ذلك إصدار الرتاخيص للمرافق النووية

ميجاوات إلنتاج مزيـد مـن النظـائر  22مفاعل مرص البحثى النووى الثاىن، وهو الذى تم افتتاحه بقدرة   )ج
املشعة للوفاء باالحتياجات املتنامية ملرص، وقد تم تصميمه طبقا ألحدث املعايري الدولية لألمان النووى، 

  .        )1(ن مرص واألرجنتنيوتم تنفيذه بالتعاون بني العلامء والفنيني م

                                                            
  : ملزيد من التفاصيل حول مراكز األبحاث، راجع  )1(

http://www.sis.gov.eg/ 
  .2007تغطيات جريدة األهرام ، أعداد متفرقة، أبريل : راجع عىل سبيل املثال
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  العمل والحقوق املرتبطة به الحق ىف : ثالثا

يعترب الحق ىف العمل والتوظيف املنتج من أهـم الحقـوق االقتصـادية واالجتامعيـة لإلنسـان، فهـو حـق 
د الدخل فحسب، بل يحمـى اإلنسـان مـن حالـة اقتصادى اجتامعى مزدوج، فالعمل املنتج ال يساعد عىل تولي

  .التعطل الذى يؤثر عىل وضعه االجتامعى ومعنوياته
وحقيقة، تعد مشكلة البطالة من أخطر التحديات التى تواجههـا مرصـ ورغـم أن االحصـائيات الرسـمية 

معدل ثابت ثم انخفض إىل  1996عام % 9إىل  1986ىف عام % 11.1تشري إىل أن معدل البطالة قد انخفض من 
، إال أن هناك دراسات تقول بعدم صحة هذه املعـدالت الرسـمية بسـبب )2000- 1997(خالل الفرتة % 8بلغ 

ضعف أداء االقتصاد املرصى، وانحياز النمو االقتصادى واالستثامرات نحو األسـاليب القامئـة عـىل تكثيـف رأس 
الستبعاد أى  1997واألحصاء تعريفه للبطالة منذ عام املال، وتشري إىل أن تعديل الجهاز املركزى للتعبئة العامة 

يتلقى أى دخل من مصدر ما حتى وإن مل يكن يعمل، فهو خـارج عـداد  -محسوب ضمن القوى العاملة -فرد 
  .)1(البطالة، األمر الذى يفرس اتجاه معدل البطالة نحو الهبوط بشكل غري واقعى

ىف تزايـد ملحـوظ، حيـث ارتفـع معـدل البطالـة إىل وتشري مسوح قامت بها جهات رسمية بأن البطالـة 
وتشري بعض الدراسات إىل أن طبيعة مشـكلة التشـغيل ىف . عىل التواىل 2002و 2001ىف عامى % 10.2، % 9.2

مرص هيكلية بسبب وجود اختالالت حادة بني العرض والطلب ىف الحـارض واملسـتقبل وأن توقعـات املسـتقبل 
الحكومات املتعاقبة مل يكن لها سياسات تشغيل مستقلة، وإمنا اعتمـدت عـىل  أكرث خطورة، حيث تشري إىل إن

  .)2(أن تحقيق النمو االقتصادى واالستثامر، سوف يفىض إىل التشغيل وكذا الربامج الطارئة والحلول املؤقتة
ل وتوضح دراسات أخرى أن البطالة ىف األساس مرتبطة بشباب الخريجني الجدد الـذين يـدخلون سـوق العمـ

ألول مرة، بينام تختلف األهمية النسبية للفئات العمرية األخرى، كـام توضـح ذات الدراسـات أن البطالـة تحولـت 
 حواىل 2002تدريجيا إىل ظاهرة ريفية منذ منتصف التسعينيات، حيث بلغت نسبة العاطلني ىف املناطق الريفية عام 

  من% 52.4

                                                            
ثية عن سياسة التشغيل ىف نجالء األهواىن ، تحليل أوضاع سوق العمل واطار االقتصاد الكىل ، بحث مقدم إىل الندوة الوطنية الثال . د )1(

  . 6، ص  2005، القاهرة ) 2005يناير  17،  16(مرص 
  .6املرجع السابق ، ص  )2(
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حولت إىل ظاهرة نسائية، حيث ارتفع عدد النسـاء الـالىئ يعـانني إجامىل العاطلني، وتوضح كذلك أن البطالة ت 
  . )1(إىل مستويات تفوق كثريا مستويات البطالة بني الذكور) 1996-1976(من البطالة ىف الفرتة 

وقد أدت عدم قدرة االقتصاد املرصى عىل توفري فـرص لتشـغيل الـداخلني الجـدد إىل سـوق العمـل، إىل 
ضخم وغري منظم، مساو ىف حجمه لالقتصاد الرسمى العام والخـاص القـائم فعـال، ظهور قطاع اقتصادى خاص 

، املتمثلة ىف فرص التشـغيل )2(وتنظر بعض الدراسات إىل هذا القطاع الجديد عىل أنه يحمل قدرا من اإليجابية
ة التزامـاتهن التى يوفرها، فضال عن أنه القطاع األفضل بالنسبة للنساء بفضـل مرونتـه إذ أنـه يتـيح لهـن تلبيـ

، إال أنه يظـل مـن )3(األرسية والعمل ىف نفس الوقت، وال يتطلب منهن مستوى مرتفعا من التعليم أو املهارات
منظور حقوق اإلنسان يفتقر إىل العديد من الرشوط املناسبة مثل االسـتقرار ىف العمـل، والتأمينـات والحاميـة 

  .االجتامعية والسالمة والصحة املهنية
االهتامم بالحق ىف العمل، االهتامم الرسمى الذى حظـت بـه مشـكلة العاملـة املرصـية ىف  ومن مظاهر

الخارج التى تعد واحدة من املشكالت التى تؤرق املجتمع املرصى خاصة أن مرص مـن أكـرب البلـدان املصـدرة 
عـرىب حيـث لأليدى العاملة ىف املنطقـة وتطفـو مشـاكل العاملـة عـىل السـطح بشـكل أكـرب ىف دول الخلـيج ال

  . يخضعون لوطأة نظام الكفيل بكل مثالبه الخطرية عىل حقوقهم املالية
وقد استحوزت مشكلة عرشات اآلالف من العاملني املرصيني العائدين من العـراق قبـل يوليـو مـن عـام 

 ، عىل اهتامم كبري من جانب املسئولني، حيث مل ترصف لهم تحويالتهم املاليـة عنـد عـودتهم ملرصـ منـذ1990
ذلك الوقت، وهو ما يتطلب جهدا كبريا المتام عملية الرصف،  فضال عن قضية تعويضات املترضرين من حـرب 

  . )4(الخليج الثانية التى رصفت ملستحقيها من صندوق التعويضات باألمم املتحدة

                                                            
 .303- 302، مرجع سبق ذكره ، ص ص ) 2004/2005(التقرير السنوى للمجلس القومى لحقوق االنسان )1(
اع غري املنظم ىف مرص ، بحث مقدم إىل الندوة الوطنية سعاد كامل رزق ، السياسات املحفزة للتشغيل ومنو االنتاجية ىف القط. د )2(

 . 6الثالثية عن سياسة التشغيل ىف مرص ، املرجع السابق ، ص 
 .9نجالء االهواىن ، تحليل أوضاع سوق العمل ، مرجع سبق ذكره ، ص . د )3(
، مرجع سبق ) 2004/2005(ى لحقوق االنسانالتقرير السنوى للمجلس القوم: تفاصيل حول شكاوى العاملة املرصية بالخارج، أنظر )4(

  .210-206ذكره ، ص ص 
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ر قيمتها ألف حوالة تقد 637تبلغ  لحواالتوىف تلك األثناء رصح وزير القوى العاملة والهجرة بأن هذه ا
ماليني دوالر وأنها جمدت ضمن األرصـدة املاليـة العراقيـة؛ بسـبب إحتاللهـا للكويـت ىف  406اإلجاملية بنحو 

، تشـكيل لجنـة مـن وزارىت القـوى 2003، وعىل إثر ذلك، قررت الحكومة ىف منتصف عـام 1990أغسطس عام 
شعب ملتابعة هذه القضية مع األمم املتحدة العاملة والخارجية والبنك املركزى ولجنة القوى العاملة مبجلس ال

  .)1(ىف ضوء األوضاع االقتصادية للعراق
ـى،  وارتباطا بالحق ىف العمل، تطفو عىل السطح، مشكلة البطالة وما ترتبه من خلل داخل املجتمع املرص

الخاصـة  وهو األمر الذى ألقى بظالله عىل املجلس القومى لحقوق اإلنسان الذى تلقـى الكثـري مـن الشـكاوى
% 5مبكافحة البطالة، يدور معظمها حول تعيني أصحابها لدى الجهاز اإلدارى بالدولة، والتعيينات ضمن نسـبة 

للمعاقني وتعيينات أبناء العاملني، حيث تم مخاطبة الجهات املعنية ملساعدة هؤالء ىف تلبية طلباتهم، كام يتم 
أغلبها عىل شكاوى من قبيـل الفصـل والنقـل دون مـربر  التعامل مع التظلامت الخاصة بالحق ىف العمل وتركز

  .)2(قانوىن واالضطهاد أو عدم تسوية أوضاعهم الوظيفية أو عدم الحصول عىل مستحقاتهم املالية
ألف فرصة عمل ىف عـدد  150عن توافرقد أعلنت  -ىف إطار مواجهة البطالة  -وكانت الحكومة املرصية 
 -البطالـة  –التعليم والصحة واألوقاف، وإعامال ملا أعلنته الحكومـة فاملشـكلة من الوزارات منها مثال ، وزارات 

، لن يسـتغرق حلهـا أكـرث مـن عرشـ سـنوات، مـع مراعـاة 1996إذا كنا نتحدث عن عدد املتعطلني من تعداد 
  . )3(إمكانية تكرار املواءمة املالية التى اقتضاها اإلعالن عن هذه الوظائف الحكومية

ف النظر عن قضايا البطالة املسترتة ىف الخدمة الحكوميـة، وهـى مـن جوانـب البطالـة ولكن، حتى برص 
مبـا يكفـى " أعـامال جيـدة"األخطر، يبقى التساؤل عام إذا كانت هذه الوظـائف الحكوميـة الجديـدة سـتعترب 

  . )4(لرتغيب الباحثني عن عمل ىف االلتحاق بها
بـاإلعالن عـن  -مـؤخرا  -حملة مكافحـة البطالـة  ومام يذكر ىف هذا الخصوص، أن الحكومة قد صعدت

  مبادرة تتضمن إضافة حواىل نصف مليون فرصة عمل 

                                                            
  .2003يوليو  11جريدة األزهر ،  )1(
، مرجع سبق ذكره، ص ص  2007-2006» حالة حقوق االنسان ىف مرص«التقرير السنوى الثالث للمجلس القومى لحقوق االنسان ) 2(

86  ،88.  
(3) http://www.egyptiangreens.com/docs/general/index.php 
(4) Ibid. 
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ألف فرصة عمـل، ىف  200إضافية إىل املائة والخمسني ألفا التى سبق اإلعالن عنها، وقد أعطيت مسئولية خلق 
ة كانت دامئا من صميم اختصـاص القطاع الخاص، ملكاتب التشغيل التابعة لوزارة القوى العاملة، وهى مسئولي

ألف فرصة عمل أخرى للصندوق االجتامعى للتنميـة، باسـتخدام  200هذه املكاتب، كذلك أوكلت مهمة خلق 
مليار جنيه، األمر الذى قد يعنى، ألول وهلة، افرتاض متوسط تكلفـة فرصـة العمـل  1.2متويل متاح فعال يبلغ 

للتنمية الريفية، من املتوقع له أن يوفر " رشوق"ذلك، فإن برنامج  يوازى ستة آالف جنيه مرصى، وباإلضافة إىل
  .)1(ألف فرصة عمل، عىل أن توفر باقى فرص العمل املعلن عنها من خالل عدد من املبادرات األخرى 33

ومل يغفل أعضاء مجلس الشعب حقوق العمل وما يتفرع عنها من حقوق إذ شـغلت هـذه وتلـك حيـزا 
ثناء مناقشاتهم لبيانات الحكومة املختلفـة، فمـثال خـالل مناقشـة بيـان الحكومـة لعـام واسعا من اهتاممهم أ 

من املتحدثني ىف حني مل يتناول أى مـن هـذه الحقـوق نسـبة % 78.5وردت حقوق العمل ىف مناقشات  2006
  .)2(من املتحدثني من النواب% 21.5

والتى القت اهتامما محدودا ىف بيان  -ل مكونة ما يعرف بالحق ىف العم -ومن الحقوق املرتبطة بالعمل 
، الحق ىف التوجيه والتدريب، حيث اقترص البيان عىل الوعد بتنفيذ مرشوع إلنشـاء مركـز 2006الحكومة لعام 

قومى يضع معايري املهارة الفنية، وهنا أكد تقرير اللجنة الخاصة املشكلة ملناقشة وبحث بيان الحكومة املشـار 
نوعية العاملة وتحقيق التوازن بني املعروض واملطلوب منها، يتطلب رسعة وضـع وتنفيـذ إليه، عىل أن تحسني 

الخطط التى تستهدف تطوير منظومة التعليم والتدريب الوطنية مبختلـف عنارصهـا مبـا يتـواءم واحتياجـات 
رتبطة بالحق ، ومن الحقوق امل)3(برامج التشغيل، عىل أن يكون للقطاع الخاص مشاركة فعالة ىف هذه املنظومة

ىف العمل وتم تناولها ىف مناقشـات مجلـس الشـعب لبيـان الحكومـة الحـق ىف املكافـآت واألجـور، والحـق ىف 
السالمة والصحة ىف العمل، والحق ىف املساواة ىف الرتقى، والحق ىف تحديد ساعات العمل، والحـق ىف الحصـول 

  .    )4(عىل فرص العمل، وأخريا الحق ىف تكافؤ الفرص

                                                            
(1) Ibid. 

  .62-58إمام حسنني خليل، مرجع سبق ذكره، ص ص . د:  ملزيد من التفاصيل، راجع) 2(
  . 18، مرجع سبق ذكره، ص 33مجلس الشعب، الفصل الترشيعى التاسع، الجلسة ) 3(
  .78-65إمام حسنني خليل، مرجع سبق ذكره، ص ص . د) 4(
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املكافأت واألجور ضمن خاص بتحسني الدخول لألرس املرصية،  2006قيقة األمر، تناول بيان الحكومة لعام وح
ألصـحاب % 75سـنوات بنسـبة تـرتاوح مـا بـني  6حيث قدم البيان وعودا بزيادة مرتبات العاملني بالحكومة خـالل 

كادرات خاصة للمدرسني واألطباء واملهندسني ألصحاب الدخول األقل، كام تناول البيان إنشاء % 100الدخول األعىل و
بتعـديل قـانون  2007لسـنة  155، وقد تم بالفعل تطبيق الكادر الخاص عىل املدرسني إعامال للقـانون  رقـم )1(مثال

، والخاص بتحسني أوضاع املدرسني وغريهم من الفئات األخرى ىف مجال التعليم، بغية 1981لسنة  139التعليم رقم 
، ونفاذا ىف الوقت ذاته اللتزامات مرصـ الدوليـة الخاصـة بتحسـني أوضـاع املعلـم )2(مزيد من العطاء تحفيزهم نحو

  .)3(املنصوص عليها ىف العهد الدوىل للحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية
غري أن ما يؤخذ عىل بيان الحكومة أنه اقترص ىف حديثه عىل أجور العـاملني ىف القطـاع الحكـومى فقـط 

إىل القطاع الخاص وركزت ىف تناولها  -كذلك -البيان جنة املشكلة ملناقشة ون القطاع الخاص، كام مل تلتفت اللد
ويربر الـبعض ذلـك بـأن هـذه . عىل العاملني بالجهاز اإلدارى للدولة والهيئات االقتصادية وقطاع األعامل العام

وال تسـتطيع نقـل عبئهـا إىل غريهـا كـام يفعـل  الفئات معرضه لتآكل دخولها بفعل موجات التضخم املتتاليـة
ومن ثم طالبت اللجنة املشار إليها، باتخاذ إجراءات حقيقية لتحسني أحوال هذه الفئـات . املهنيون والحرفيون

وضع حد أدىن لألجر األساىس يكون مرادفا لألجر االجتامعى الذى يفى  -مثال  -عرب قانون الوظيفة العامة منها 
ساسية للفرد وأرسته، وزيادة األجر األسـاىس الـذى تنسـب إليـه العـالوات االجتامعيـة والبـدالت باملتطلبات األ 

والحوافز، فضال عن إعادة النظر ىف الحد األدىن لألجور للعاملني املدنيني بالدولة كل فرتة زمنية مع وجـود نـص 
مج شامل إلصالح الجهـاز اإلدارى ترشيعى يضمن رصف العالوات االجتامعية لهم سنويا وذلك كله ىف إطار برنا

  .)4(بالدولة
وىف اطار مناقشات أعضاء مجلس الشعب الخاصة بالحق ىف األجور واملكافآت، فقد بلغـت نسـبة املتحـدثني 

تالهـم % 7.6، وكان أكرب عدد من املتحدثني عن هذا الحق هم نواب محافظات الوجه البحرى بنسـبة %15.8عنها 
  . )5(%4.1 نواب الوجه القبىل بنسبة

                                                            
  .2006، مجلس الوزراء، األمانة العامة، القاهرة 2006رصية لعام راجع بيان الحكومة امل) 1(
  .، مرجع سبق ذكره2007لسنة  155القانون : للمزيد من التفاصيل، راجع) 2(
 .هـ -13/1، مرجع سبق ذكره، املادة .....العهد الدوىل للحقوق االقتصادية: أنظر ىف ذلك) 3(
  . 9، مرجع سبق ذكره، ص 33لجلسة مجلس الشعب، الفصل الترشيعى التاسع، ا)  4(
  .70 - 67إمام حسنني خليل، مرجع سبق ذكره، ص ص . د) 5(
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ويرى الباحثون أن اهتامم نـواب محافظـات الـوجهني البحـرى والقـبىل بحـق األجـور واملكافـآت يرجـع 
لضعف األجور ىف تلك املحافظات وعدم تيرسـ الحصـول عـىل عمـل آخـر ملعظـم العـاملني بهـا، وهـذا خالفـا 

و اللحاق بعمل آخر بعد االنتهاء للعاملني بالقاهرة الكربى الذين بإمكان العديد منهم العمل لساعات إضافية أ 
  .)1(من عمله األساىس

وبخصوص الحق ىف الصحة والسالمة والحق ىف تحديد ساعات العمل، فلم ينل األول حظا وافـرا مـن مناقشـات 
من املتحدثني، أما الثاىن، فلم يرش بيان الحكومة إليه بأى شـكل % 0.8األعضاء، إذ مل يتعرض له سوى ثالث نواب بنسبة 

، ومل يتعرض له سوى نائب واحد مستقل، األمر الذى يعكـس أن مثـة عـدم إدراك مـن جانـب الحكومـة والنـواب أصال
 - ألهمية هذا الحق من حقوق اإلنسان ورمبا يكون ذلك لضخامة حجم مشكلة البطالـة والرتكيـز مـن جانـب األعضـاء 

  . )2(عىل توفري فرص العمل بغض الطرف عن ساعاته - فقط 
فرص العمل وتكافؤ هذه الفرص، فقد ارتفعت نسبة األعضاء الذين تنـاولوا حـق تـوفري  وعن حق توفري

  .)3(فرص العمل ىف مناقشاتهم، بينام مل يحظى حق التكافؤ سوى بنسب ضعيفة من تلك املناقشات
وعن الحق ىف اإلرضاب باعتباره من حقوق العمل األساسية، فقد تناوله أعضاء مجلس الشعب ىف مناقشـاتهم 

، ولعل عدم إشارة بيـان الحكومـة إىل )4(من قريب أو بعيد 2006نسب ضئيلة، كام مل يرش إليه بيان الحكومة لعام ب
الحق ىف اإلرضاب إمنا يعكس عدم التفكري ىف أى محـاوالت إللغـاء نصـوص قـانون العقوبـات التـى تجـرم الحـق ىف 

بيـة التـى تجـريم اإلرضاب ضـمن قـانون العقوبـات أن عدم  إلغاء النصـوص العقا - وهذا الراجح  - اإلرضاب، ورمبا 
املرصى، يرجع إىل أن هذا التجريم مرتبط أساسا مبوظفى املرافق واملؤسسات العامة أو املوظفني العمـوميني أو مـن 
يقومون مقامهم، ممن ينهض عىل أكتافهم سري املرفق العام وضامن استقراره، ومن ثم فإن أفعال من قبيل االرضاب 

ام بالسلب عىل استقرار وأمن هذه املرافق، وستعطل مصالح جموع الشعب املرتبطة بحسن سري وانتظام ستؤثر حت
  .)5(واستقرار الدولة املرفق العام، مام ينعكس إجامال عىل أمن

                                                            
 .72املرجع السابق، ص ) 1(
  .78 -72املرجع السابق، ص ص ) 2(
  .93-79املرجع السابق، ص ص : للمزيد من التفاصيل) 3(
  .100-94املرجع السابق، ص ص : للمزيد من املعلومات) 4(
جـ الخاصني بتجريم إرضاب املوظفني العموميني 124ب، 124أ، 124، 124، املواد 1937لسنة  58العقوبات املرصى رقم  قانون: راجع) 5(

 .ىف مرص
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ولعل ذلك التربير ال ميكن قبوله من الناحية القانونية إذ أن مثل هذه النصـوص باتـت منسـوخة ضـمنا 
ومـن ثـم , 1981عـىل العهـد الـدوىل للحقـوق االقتصـادية واالجتامعيـة والثقافيـة عـام مبوجب تصديق مرص 

من الدسـتور  151فنصوص قانون العقوبات ىف هذا الخصوص تنطوى عىل مخالفة دستورية برصيح نص املادة 
وكـان عـىل املرشـع أن يعـدل . التى تعطى نصوص االتفاقات الدولية التـى تصـدق عليهـا مرصـ قـوة القـانون

لنصوص بحيث يجرم أشكال اإلرضاب الهادمة والسلبية التى تشل حركة الحياة داخل الدولة وتسفر عن أرضار ا
  .     واتالفات باملرافق العامة ال أن يبقى عىل النصوص عىل اطالقها عىل النحو الوارد بقانون العقوبات

  حقوق الضامن االجتامعى والتأمينات االجتامعية: رابعا
التأمينية من أهم الحقوق االقتصادية واالجتامعية، ويقاس مدى التقدم االجتامعى مبـدى  تعترب الحقوق

اتساع هذه الحقوق حجام وتغطية، وتلعب صناديق التأمني والضـامن االجتامعـى دورا هامـا ىف إعـامل هـذه 
  .الحقوق

دة أهمها عدم وجـود أن األوضاع التأمينية ىف مرص تعاىن من ثغرات متعد –بداءة  -ومن الجدير بالذكر 
نظام تأمني ضد البطالة، وعدم تغطيتها للجامهري العريضة مـن العـاملني ىف القطـاع غـري الرسـمى وعـائالتهم، 

الـذى ) Indexation(حيث ال يخضعون ألية ترتيبات مؤسسية للحقوق التقاعدية وال يستخدم نظام التقيـيس
، واالكتفـاء بزيـادة سـنوية ىف )1(لتضخم السنوية أوال بـأوليقوم بالربط اآلىل بني الرواتب التقاعدية ومعدالت ا

  %.10حدود 
فضال عن ذلك فقد انتاب املواطنني قلق واعرتاض عىل إثر التزايد املطرد ىف عمليات االقـرتاض الحكـومى 
من أموال الهيئة العامة للتأمينات االجتامعية، وما تردد حول اتجاه الحكومـة لسـداد قروضـها للهيئـة بأصـول 

  .عينية، وقد نفت الحكومة ذلك مؤكدة التزامها بضامن املعاشات التقاعدية
مليـار  23.8، بلغـت 2004ومام يذكر أن ديون الخزانة العامة لصندوق التأمني االجتامعـى حتـى يونيـو 

  .جنيه طبقا ملا أدلت به وزيرة التأمينات والشئون االجتامعية أمام لجنة القوى العاملة مبجلس الشعب

                                                            
، الحقوق االقتصادية ) محرر(محمود عبد الفضيل ، إعامل الحقوق االقتصادية واالجتامعية ىف العامل العرىب ىف ممدوح سامل . د )1(

 .51، ص  2003اشكاليات الواقع واسرتاتيجيات املستقبل ، املنظمة العربية لحقوق االنسان ، القاهرة : واالجتامعية والثقافية
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كو الكثريون من عدم متـتعهم بـالحق ىف الضـامن االجتامعـى وآخـرون يشـكون مـن عـدم متـتعهم ويش
بالحقوق التأمينيـة والتقاعديـة، حيـث يطلـب الـبعض الحصـول عـىل معاشـات اسـتثنائية أو اعانـات عاجلـة 

ات أو لظروفهم االقتصادية والصحية، ويكون هؤالء إمـا مـن كبـار السـن أو مـن السـيدات األرامـل أو املطلقـ
املصابني بأمراض مزمنة، ويتم مخاطبة الجهات املعنية لتلبية طلبات أصحاب الشكاوى بتيسري االجراءات عـىل 

  .املواطنني حتى يتمكنوا من الحصول عىل املعاشات االستثنائية واإلعانات العاجلة
ى مام يرض كام يترضر البعض من عدم احتساب مدد بطريق الخطأ للمحالني للمعاش وإسقاط مدد أخر 

  . )1(بالعامل املحالني للمعاش وأرسهم وبطء إجراءات رصف املعاشات وعدم حصولهم عىل مستحقاتهم املالية
ورغم ذلك فهناك عدد من مؤرشات االهتامم بحقوق الضامن االجتامعى والتأمينات االجتامعية ىف مرص، 

من تلك الحقوق والسعى لتوفريها بسهولة ويرسـ  أن بيانات الحكومات املرصية املتوالية مل تخلوا -مثال  -منها 
 2006ملستحقيها، فعىل سبيل املثال القت هذه النوعية من حقوق اإلنسان عناية خاصة ىف بيان الحكومة لعام 

وكذا ىف تقرير اللجنة املشكلة لدراسته، فضال عن مناقشات أعضاء مجلس الشعب، فمن ناحية بيان الحكومـة 
ألـف أرسة ليصـل العـدد إىل مليـون  650دد األرس املستفيدة من الضامن االجتامعى من فقد أشار إىل زيادة ع

التــى حلــت محــل وزارة الشــئون  -وأوضــح البيــان أن وزارة التضــامن االجتامعــى . أرسة ممــن ال دخــل لهــم
السـلع هى الجهة املنوط بها تحديد األرس املستحقة للدعم والتأكد مـن تـوفري احتياجـاتهم مـن  -االجتامعية 

األساسية والخدمات ومتكينهم من االرتقاء مبستواهم املادى واملعيىش والخروج بهم من حالة االحتياج إىل حالة 
  .)2(اإلنتاج، والقدرة عىل الكسب الكاىف لحياة كرمية

وطرحت اللجنة املشكلة ملناقشة بيان الحكومة ضمن تقريرها، رؤية لرعايـة الفئـات محـدودة الـدخل، 
دخلني لتحسني دخول هؤالء أولهام، توفري فرص عمل لهم، وثانيهام، رعاية الفئـات التـى أعجزتهـا تنهض عىل م

وقد رحبـت اللجنـة مبـا أعلنتـه الحكومـة مـن توسـيع . ظروفها عن العمل برصف معاشات الضامن االجتامعى
  قاعدة الضامن

                                                            
، مرجع سـبق ذكـره،  ص ص   2007-2006" حالة حقوق االنسان ىف مرص"التقرير السنوى الثالث للمجلس القومى لحقوق االنسان ) 1(

89-90.  
  .ذكره، مرجع سبق 2006راجع بيان الحكومة لعام ) 2(
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جنيـه،  120جنيـه إىل  60دىن مـن ألف أرسة ومضاعفة قيمة الضامن لريتفـع الحـد األ  744االجتامعى لتشمل  
  .)1(جنيه 200إىل  100والحد األقىص من 

وعىل أية حال، فقد أمثرت جهود الحكومـة املرصـية ىف مجـال الضـامن االجتامعـى عـن االنجـازات 
  :)2(التالية

إيل  81/1982ألـف أرسة عـام  210زيادة عدد األرس املستفيدة من معاش الضامن االجتامعـي مـن نحـو   -
، أى خمسة أمثال العدد املناظر ىف سنة األساس، وبتكلفة مالية تصـل  2006/2007يون أرسة عام نحو مل

مليار جنيه، ورفع القيم الشهرية للمبالغ املستحقة لألرس املسـتفيدة مـن املسـاعدات لتصـل إيل  1.1إيل 
 2.5امعـى إىل ويستهدف الوصول بأعداد املستفيدين من الضـامن االجت. جنيه يف حاالت الكوارث 5000

  .2011مليون أرسة ىف  عام 
جنيها وبحـد أقىصـ  40شهريا، زادت إىل   جنيه 20يتم رصف منحة دراسية لكل ابن بالتعليم األساىس قدرها   - 

جنيه لألرسة املستحقة ملعاش الضامن االجتامعى، وذلك ىف حالة تعدد األبناء، ويبلـغ عـدد املسـتفيدين  100
  . )3(مليون طفل 5نحو 

املرشوعات الصـغرية ومتناهيـة الصـغر ( م توفري قروض ميرسة من خالل الصندوق االجتامعى للتنمية ت  -
ألف فرصة عمل خالل  835مليار جنيه وفرت نحو  3.9قدرها ) ومرشوعات التنمية املجتمعية والبرشية 

  .)4(الخطة الخمسية الخامسة
م تـم زيـادة املـوارد املاليـة املوجهـة لـدعم مخبز إضاىف للرغيف املدعم، كـام تـ 1700بدء تشغيل عدد   -

، تأكيدا عىل التـزام الحكومـة بـالرتكري عـىل 2007/2008مليار جنيه ىف العام املاىل  7رغيف الخبز مبقدار 
                           .                                            )5(كفالة حقوق الضامن االجتامعى للمواطن املرصى وتنفيذ التزاماتها بشأن الخبز

  :االجتامعية الفئات األوىل بالرعاية
تم إعداد منوذج لتحديد األرس األكرث فقرا واحتياجا واملستحقة للضامن االجتامعى والدعم الحكومى من 
خالل املركز القومى للبحـوث االجتامعيـة والجنائيـة، حيـث تـم إصـدار بطاقـة األرسة، لعـدد مـن األرس األوىل 

  لرعاية ىف عدد من املحافظات خاللبا

                                                            
  .105إمام حسنني خليل، مرجع سبق ذكره، ص . د) 1(

(2) http://www.sis.gov.eg/Ar/Pub/yearbook/egypt2007  
  .2007مطبوعات ونرشات وزارة التضامن االجتامعى لعام : للمزيد، راجع) 3(
  .2007، مجلس الوزراء، القاهرة 2007مطبوعات الصندوق االجتامعى للتنمية لعام ) 4(

(5) http://www.sis.gov.eg/Ar/Society/SocietyCare/intro/090501000000000001.htm 
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  .، ىف املرحلة األوىل التى تشمل محافظات املنوفية، الرشقية، سوهاج، األقرص2007/2008العام املاىل  
  :بالرعاية توفري املسكن املالئم لألرس األوىل

 539 عـدد يف إطار التعاون والتنسيق بني وزارة التضامن االجتامعى ووزارة اإلسـكان واملرافـق تـم تـوفري
 -الرشـوق  -السـادات  -برج العرب الجديـدة  -أكتوبر 6( وحدة سكنية من قبل وزارة اإلسكان واملرافق مبدن 

، وسـوف يـتم تسـليمها تباعـا لـوزارة )مـايو 15 -دميـاط الجديـدة  -دة الصـالحية الجديـ -بدر  -الشيخ زايد 
للحـاالت األكـرث احتياجـا ىف  مرتا مربعا 36ساحة ألف وحدة سكنية مب 70، كام تم توفري )1(التضامن االجتامعى

  .2009وحدة بنهاية سبتمرب  4000إطار برنامج النصف مليون وحدة سكنية، عىل أن يتم تسليم أول 
وىف إطار اهتامم الدولة بحقوق الضامن االجتامعى، فقد أولت اهتامما كبريا بذوى االحتياجات الخاصـة 

برنامج للتأهيل االجتامعى للمعاقني عىل اخـتالف أنـواعهم، ويوجـد  -مثال  -بغية إدماجهم ىف املجتمع، فهناك 
حضـانة  89عدد من وحدات الخدمة التى تخدم هذه الفئة وهـى حضـانات األطفـال املعـاقني وبلـغ عـددها 

مسـتفيدا،  3003مؤسسـة، يسـتفيد بهـا  51مستفيدا، ومؤسسات التثقيف الفكرى وعددها  3197يستفيد بها 
مسـتفيدا،  356مؤسسـات ووصـل عـدد املسـتفدين منهـا إىل  5لصـم وضـعاف السـمع وعـددها ومؤسسات ا

مسـتفيدا، ومراكـز التأهيـل الشـاملة  17841مصنعا يستفيد منها نحو 14ومصانع األجهزة التعويضية وعددها 
خدم نحو مركزا ت 78مستفيدا، ومراكز العالج الطبيعى وعددها  798مركزا وعدد املستفيدين منها  21وعددها 

مستفيدا، ومؤسسات متعـددى  416مراكز تفوم عىل خدمة نحو  7مستفيدا، واملراكز اللغوية وعددها  50756
مستفيدا، وبلغ عدد مكاتـب التأهيـل االجتامعـى نحـو  470مؤسسات ويستفيد منها نحو 7العاهات وعددها 

  .)2(مستفيدا 31312مكتبا يستفيد منها  184
ذ حق الضامن االجتامعـى عـىل جانـب كبـري مـن اهتاممـات ومناقشـات ومن ناحية أخرى، فقد استحو 

عضـوا  79أعضاء مجلس الشعب خالل الفصل الترشيعى التاسع، فقد تحـدث عنـه ىف تقريـر اللجنـة الخاصـة 
  من املتحدثني، وطالب الكثري% 21.5بنسبة 

                                                            
(1) http://www.sis.gov.eg/Ar/Pub/yearbook/egypt2007 

  .2007إنجازات مرصية، مركز املعلومات ودعم اتخاذ القرار، مجلس الوزراء، القاهرة : ملزيد من التفاصيل، راجع) 2(
 www.idsc.gov.eg:  ملركز املعلوماتالربط االلكرتوىن: راجع كذلك
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همشـة، ولقـد كـان أعضـاء من النواب مبد مظلة الضامن االجتامعى لتشمل جميع األرس محدودة الـدخل وامل 
  .)1(الحزب الوطنى من أكرث املتحدثني حول هذا الحق تالهم املستقلون ثم املعارضة

وفيام يتعلق بالتأمينات االجتامعية واملعاشـات، أولـت الحكومـات املرصـية اهتاممـا ملحوظـا بهـذا النـوع مـن 
خول أصحاب املعاشات ومد مظلـة التأمينـات إىل خطة تهدف تحسني د  2006الحقوق، فمثال أشار بيان الحكومة لعام 

االجتامعية لتشمل القطاع غري املنطم بإصدار قانون جديد للتأمني االجتامعى املوحد، يعالج الفجوة بني موارد صـناديق 
، وقد أعطى تقرير اللجنة املشكلة ىف هذا الخصوص عناية خاصـة بحقـوق )2(املعاشات ومستحقات املحالني للمعاشات

ويـربز ىف هـذا اإلطـار . عاشات والتأمينات االجتامعية ىف إطار اسرتاتيجية مساندة الفئـات محـدودة الـدخلأصحاب امل
  .)3(برنامج الرئيس مبارك لتطوير نظام املعاشات كأحد الربامج املحورية لتحقيق مستوى معيشة أفضل ملحدودى الدخل

اب املعاشـات عقـب تحـول اختصـاص وقد أملـح تقريـر اللجنـة املشـار إليهـا، إىل تنـامى مخـاوف أصـح
التأمينات االجتامعية إىل وزارة املالية، من االستيالء عىل أموالهم لسد عجز املوازنة، وطالبت اللجنة ىف تقريرها 
برضورة اإلفصاح عن اآللية التى سيتم مبقتضاها الفصل بني أموال التأمينات وأموال الخزانـة العامـة، وطالبـت 

يحقق مرشوع قانون التأمني االجتامعى املوحد الذى أعلنته الحكومة، التوازن بـني قيمـة بأن  -كذلك  -اللجنة 
املعاشات املقررة وفقا لقوانني التأمني االجتامعى القامئة عـىل التمويـل الـذاىت، وقيمـة املعاشـات املمولـة مـن 

قـانون آليـة ملزمـة تضـمن الخزانة العامة وتخفيض نسب االشرتاكات ىف التأمينات االجتامعية، وأن يتضـمن ال
زيادة سنوية للمعاشات، مع وضع نظم تأمينية تتالئم مع أوضاع العاملة غـري املنتظمـة، وأوصـت ىف تقريرهـا 

، )4(بالتوسع ىف خدمة توصيل املعاشات إىل املنازل تيسريا عىل كبار السن وربط الرقم القـومى بـالرقم التـأمينى
  :)5(2007/2008اقع ىف هذا الخصوص حتى عام ومن اإلنجازات التى تحققت عىل أرض الو 

                                                            
  .109-106إمام حسنني خليل، مرجع سبق ذكره، ص . د: للمزيد من التفاصيل، أنظر) 1(
  .، مرجع سبق ذكره2006راجع بيان الحكومة لعام ) 2(
األمانـة العامـة، القـاهرة  ، الحـزب الـوطنى الـدميقراطى،2005راجع الربنامج االنتخاىب للرئيس مبارك، انتخابات رئاسـة الجمهوريـة ) 3(

2005. 
  .، مرجع سبق ذكره2006تقرير اللجنة املشكلة لدراسة بيان الحكومة لعام : أنظر) 4(

(5) http://www.sis.gov.eg/Ar/Pub/yearbook/egypt2007 
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مليـون مـؤمن عليـه ىف  18.9إىل نحـو  81/1982مليون فرد عـام  10.7مضاعفة عدد املؤمن عليهم من         -
، األمـر الـذى 2006/2007مليون مؤمن عليه خالل العـام املـاىل  21.5ثم قفز إىل نحو  2005/2006العام املاىل 

مليـون  2.2ىف عدد من دخلول سوق العمل ألول مرة خالل العامني األخريين وعـددهم يعكس الزيادة الكبرية 
 . )1(شخص

مليـار  30إىل  81/1982عـام  جنيـهمليار  0.75مثال من  40زيادة قيمة املعاشات والتعويضات املنرصفة   -
 100ة لتصـل إىل ، كام تم رفع القيم الشهرية للمبالغ املستحقة لألرس املستفيد)2(2006/2007جنيه عام 

  .جنيه للمعاشات
 2006/2007مليون شخص ىف نهاية العام املـاىل  7.5تزايد عدد أصحاب املعاشات واملستحقني عنهم من   -

 .2007/2008مليون شخص ىف العام املاىل  8.5إىل ما يربو عىل 
مثـال العـدد ، أى أربعـة أ 2006/2007منفـذا عـام  14888التوسع ىف منافـذ رصف املعاشـات لتصـل إىل   -

، مع استحداث خدمات جديدة لرفع املعاناة عـن كبـار السـن، )منفذا  3646(  81/1982املناظر ىف عام 
  .           مثل خدمة توصيل املعاشات إىل املنازل والتوسع ىف منافذ الرصف اآلىل

، بنسبة 2006/2007عام  511إىل  81/1982عام  349زيادة عدد مكاتب ومناطق التأمني االجتامعي من   -
  % . 46منو 

ومام هو جدير بالذكر ىف هذا الصدد، أن التأمينات واملعاشـات مل تحظـى بنصـيب وافـر مـن مناقشـات 
، ونسـبة املتحـدثني حـول %8الربملانيني، إذ بلغت نسبة املتحدثني حول املعاشـات ىف تقريـر اللجنـة املختصـة 

عىل املستوى القومى باعتبار التأمني االجتامعى % 100ة ، وارتكز حديثهم جميعا بنس%4التأمينات االجتامعية 
 . )3(نظاما عاما ال يخص إقليام بعينة

  الحق ىف الرعاية الصحية والتأمني الصحى: خامسا
 17،  16تعد الرعاية الصحية أحد الحقوق االجتامعية األساسية، ويكفل الدستور هـذا الحـق ىف مادتيـه 

  رصية الدولية الناشئة عنكام تكفلها التزامات الحكومة امل

                                                            
  .2008يوليو  27جريدة األهرام، ) 1(
  .املرجع السابق) 2(
  .119-111خليل، مرجع سبق ذكره، ص ص  إمام حسنني. د: للمزيد من التفاصيل، راجع) 3(
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تصديقها، أو انضاممها للمواثيق الدوليـة املعنيـة وعـىل وجـه الخصـوص العهـد الـدوىل للحقـوق االقتصـادية  
  .)1(واالجتامعية والثقافية ىف مادتيه التاسعة والثانية عرش

الصـحة وىف هذا الخصوص، يوضح املجلس القومى لحقوق اإلنسان أنه يجب أن يعتمد إعامل الحـق ىف 
  . )2(عىل احتياجات املواطنني وليس عىل قدرتهم عىل تسديد تكاليف هذه الرعاية

جهـة عامـة تعمـل ىف مجـال الخـدمات  29ومن الجدير بالذكر أن النظام الصحى ىف مرص يشـمل أكـرث مـن 
خـرى ىف الصحية، وتعترب وزارة الصحة والسكان مسئولة عن كافة سياسات الصحة والسكان، وتشارك جهات عامـة أ 

تقديم خدمات الرعايـة الصـحية املبـارشة، أبرزهـا الهيئـة العامـة للتـأمني الصـحى، هيئـة املستشـفيات التعليميـة، 
وتتـوافر . واملؤسسات العالجية، ويقوم القطاع الخاص بتقديم خدمات صحية خاصة ىف إطار النظام الصحى ىف مرص

لصحية األساسية، تسـمح لكـل السـكان بـأن يكونـوا عـىل ىف مرص شبكة واسعة للخدمات العامة ىف مجال الرعاية ا
  .)3(مقربة من مراكز الخدمات الصحية

وقد ساعد نظام الرعاية الصـحية املوسـع عـىل تحقيـق مكاسـب صـحية عـىل املسـتوى القـومى خـالل 
ات العقدين املاضيني، ظهر أثره ىف الرتاجع الكبري ىف معدل وفيات األطفال تحت سن الخامسة، وتحسن املـؤرش 

اسـتمرار وجـود  2004الغذائية وانخفاض معدل وفيات األمهات، مع ذلك يرصد تقرير التنميـة البرشـية لعـام 
تفاوت واضح بني األقاليم بعضها البعض وبني مختلف الفئات االقتصادية واالجتامعية، كام يرصـد أن اسـتخدام 

ن املرتددين عيل هـذه الخـدمات يفضـلون هذه الخدمات يعترب ضعيفا ىف كافة املناطق الجغرافية، فضال عن أ 
  . )4(استخدام الخدمات الصحية الخاصة عن استخدام الخدمات الصحية الحكومية أو العامة

وطبقا لتقرير أصدرته لجنة الشئون الصحية والبيئة مبجلس الشعب، ناهيـك عـن جلسـات اسـتامع مـع 
نجـازات التـى تحققـت وارتفـاع عـدد املنتفعـني املختصني ىف وزارة الصحة لهذا الغرض، فإنه عىل الرغم من اال 

إال أن الهيئـة  - 1964منذ بدء العمـل بهـذا النظـام ىف عـام  -مليون مواطن  35بنظام التأمني الصحى إىل نحو 
  العامة

                                                            
 .12، 9، مرجع سبق ذكره، املادتان، ..العهد الدوىل للحقوق االفتصادية: راجع) 1(
  .306، مرجع سبق ذكره ، ص ) 2004/2005(التقرير السنوى للمجلس القومى لحقوق االنسان  )2(
 . 307املرجع السابق، ص ) 3(
، اختيار الالمركزية من أجل الحكم  2004،  تقرير التنمية البرشية )مرص( ، ومعهد التخطيط القومى  برنامج األمم املتحدة االمناىئ - )4(

 . 2004الرشيد ، القاهرة 
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للتأمني الصحى تواجه عددا كبريا من املشاكل والعقبات، وقد أثارت لجنة الصحة مبجلس الشعب، عـددا مـن  
  :)1(ا فيام يىلاملشاكل نوجزه

زيادة أعداد املنتفعني وزيادة تكلفة الخدمة دون زيادة موارد التأمني الصـحى بـنفس النسـبة، وهـو مـا   -
كان له أثر سلبى عىل مستوى الخدمة املقدمة، وأصبح مثار شكوى من املنتفعني، فضـال عـن حـده مـن 

  .نظم الحاليةقدرة الدولة عىل مد مظلة التأمينات إىل فئات أخرى ال تشملها ال
عدم قيام الهيئة بالتطوير والتوسع ىف نظم الرقابة عىل األداء وتطبيق معايري الجـودة، وذلـك ألن الهيئـة   -

تقوم بدور مقدم الخدمة واملمول لها ىف آن معا، علام بأن النظم التأمينية الحديثة تفرض رضورة الفصل 
  .بني التمويل وتقديم الخدمة

ومكافآت العاملني من أطباء وهيئات معاونة، فضال عن عدم تطـوير نظـم التـدريب ضعف األجور والحوافز   - 
  .ورفع الكفاءة مبا أدى إىل ضعف مستوى الخدمة املقدمة

نتيجة لقصور التأمني الصحى عن استيعاب فئات جديدة وعجز العالج املجاىن عن توفري خدمـة مناسـبة   -
نظم التأمني الصحى إىل العالج عىل نفقـة الدولـة، حتـى للمواطنني، لجأت قطاعات كبرية من املنتفعني ب

وصلت نفقات العالج وفق هذا البند إىل مليار وثالمثائة مليون جنيه سنويا، وقـد أدى ذلـك إىل حـدوث 
  .)2(خلل وارتباك كبريين بنظم العالج ىف الدولة

الخصم املقـررة عـىل املنتفعـني أدى تعدد القوانني التى تحكم نظام التأمني الصحى إىل تعدد واختالف نسب   - 
ومساهامتهم ىف نفقات العالج، مام يطرح شبهة عدم الدستورية ىف تلـك القـوانني نتيجـة لعـدم املسـاواة ىف 

ىف رسـوم  1975لسـنة  79األعباء بني املنتفعني بهذا النظام، كذلك فإن عدم مشاركة املنتفعني بالقـانون رقـم 
  .دام الدواء، فضال عن الزيادة غري املربرة ىف استخدامهالخدمة املقدمة، أدى إىل إساءة استخ

وهناك عدد من العوامل التى تؤثر عىل جهود الرعاية الصحية وتهدد االنجازات التى تحققت ىف مجال 
الرعاية الصحية، يأىت ىف مقدمتها ضعف املرافق الصحية، وعمليات التخلص من النفايات البرشية، مبا يرتتب 

  ياه الرشب واملياهعليه من تلوث مل

                                                            
  .309-308، مرجع سبق ذكره ، ص ص ) 2004/2005(التقرير السنوى للمجلس القومى لحقوق االنسان  )1(
 .2005لدولة، املجالس الطبية املتخصصة، وزارة الصحة والسكان، القاهرة بيان إحصاىئ لحاالت العالج املجاىن عىل نفقة ا) 2(
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الجوفية وخلق بيئة مواتية لنمو الذباب وغريه من الحرشات الناقلة للعدوى، فضال عن تأثري التلوث عىل  
  .الدورة الغذائية

وىف إطار جهوده املتواصلة من أجل دفع مسرية حقوق اإلنسان، تلقى املجلس القومى لحقـوق اإلنسـان 
املتعلقة بطلبـات املـواطنني الخاصـة بـالعالج عـىل نفقـة الدولـة أو  مثال، عددا من الشكاوى 2006خالل عام 

الترضر من اإلهامل وعدم توفري الرعاية الطبية لهم، وقد ترتب عىل بعض القصور ىف توافر األدويـة للمـواطنني 
الصـحى املتعاملني مع قطاع التأمني الصحى وعدم توافر الرعاية الطبية بالجودة الالزمة ىف مستشفيات التأمني 
  .)1(واملستشفيات العامة، عزوف املواطنني عن التعامل مع هذه الجهات رغم حاجتهم إىل الرعاية الصحية

الحكومـة ىف سـبيل االرتقـاء  -وتبـذلها  -ومع كـل ذلـك فإنـه ال ميكـن أن نغفـل الجهـود التـى بـذلتها  
ق ىف الصحة والرعاية الطبية لكل بالخدمات الصحية وتوفري أنسب الحلول ملواجهة العقبات التى تنال من الح

والذى ركز عـىل تطـوير الخـدمات الصـحية، كـام  2006املواطنني، وهذا ما نستوضحه من بيان الحكومة لعام 
تضمن خطة إلعادة هيكلة نظام التأمني الصحى إداريا وماليا ومد مظلته لتشمل جميع املواطنني بحلـول عـام 

شكلة لدراسة ذات البيان مبوضـوع التـأمني الصـحى بوصـفة الصـيغة ومن جانبه عنى تقرير اللجنة امل.  2010
املناسبة لتقديم رعاية صحية متكاملـة لجميـع املـواطنني، وطالـب التقريـر بتوجيـة الـدعم الـالزم للصـناعات 
الدوائية املحلية بهدف توفري األدوية ملحدودى الدخل ىف حدود ميزانياتهم، مع رضورة تركيز هدف السياسات 

ئية عىل توفري األدوية األساسية بالكميات املطلوبة والجودة املناسبة والسعر املالئم لكافة الفئـات خاصـة الدوا
  .)2(محدودى الدخل

وهناك العديد من املؤرشات االيجابية التى تعكس تطور الخدمات الصحية خالل اآلونة األخرية، كتحسن 
ىف أعداد املستشفيات العامة واملركزية والقروية وأعداد  نصيب الفرد من الخدمة الصحية نتيجة التزايد املطرد

الحاصل  التطوراألرسة ، وكذا أعداد الوحدات الصحية الريفية واألطباء وفئات التمريض، والجدول التاىل يوضح 
  :2007 – 1981من عام  الخدمات الصحية ىف الفرتةىف 

                                                            
  .91، مرجع سبق ذكره ، ص 2006/2007" حالة حقوق اإلنسان ىف مرص " التقرير السنوى الثالث للجلس القومى لحقوق اإلنسان) 1(
  .16-15، مرجع سبق ذكره، ص ص 33مجلس الشعب، الفصل الترشيعى التاسع، الجلسة ) 2(
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 2006/2007 81/1982البيان

 169381)عدد(زيةاملستشفيات العامة واملرك
 39931)عدد(املستشفيات القروية

 18804500)عدد(الوحدات الصحية الريفية
  84.4185)باأللف( األرسة

 52.3164)باأللف(عدد األطباء
  60.3206)باأللف(عدد فئات التمريض

 499393)نسمة(عدد السكان لكل رسير
 805440)نسمة(عدد السكان لكل طبيب برشى

  698303)نسمة(عدد السكان لكل ممرض
 73,693,3(%)نسبة االكتفاء الذاىت من الدواء

وزارة الصحة والسكان، وزارة التخطيط، الجهاز املركـزى للتعبئـة العامـة واالحصـاء،  :املصدر(
  )وزارة التنمية االقتصادية

وحدة، وإضـافة  381كزية ليصل عددها إىل مستشفيات عامة ومر  10وقد تم االنتهاء من إنشاء وتجهيز 
إىل  840وحدة، وزيادة عدد املستشفيات القروية من  4500وحدة صحية ريفية ليصل عدد الوحدات إيل  230
، والحال كذلك بالنسـبة )ألف رسير 185إيل  170من ( ألف رسير  15مستشفى ، زيادة عدد األرسة بنحو  931

 .لألطباء وفئات التمريض
ومـن  ترتب عىل كل هذا الجهد، تحسن ملحوظ ىف األحوال الصـحية للمـواطنني،وقد حدث 

   :ذلك مؤرشات
  .)1(2006/2007عام  األلفىف  6.45إيل  81/1982ىف األلف ىف  10.4انخفاض معدل الوفيات من   -
ة ىف سـن 69.2إيل  81/1982سـنة ىف  56.5ارتفاع متوسط العمر املتوقع عند امليالد بالنسبة للـذكور مـن   -

  .)2(سنة خالل نفس الفرتة 73.6سنة إىل  60.6، وبالنسبة لإلناث من 2006/2007

                                                            
  .2007خمسة وعرشون عاما من التنمية، وزارة الدولة للتنمية االقتصادية، القاهرة ) 1(
 .2006/2007، وزارة الدولة للتنمية االقتصادية، 2006/2007وزارة الصحة والسكان لعام : تقارير صادرة عن) 2(
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:                                          )1(وعىل صعيد الصحة اإلنجابية، فقد شهدت قدرا من التحسن املتواصل، تبدو مؤرشاته عىل النحو التاىل
، ومستهدف الوصول 2005طفل عام  3.1إيل  1985طفل لكل سيدة عام  5.3إلنجاب من تراجع معدل ا  -

 . 2017طفل عام  2.1، وإيل 2012طفل عام  2.4إيل 
 .  2007مركز عام  6550إيل   1992مركز عام  4400زيادة عدد مراكز تنظيم األرسة من   -
 17إيل  81/1982ىف عـام  71لود مـن لكل ألف مو ) أقل من سنة(انخفاض معدل وفيات األطفال الرضع   -

 .2006/2007ىف عام 
عام  53.7سنوات لكل ألف مولود حى من  5انخفاض معدل وفيات األطفال من الفئة العمرية أقل من   -

 . 2006عام  24.6إيل  1992
 174مـن ) لكل مائة ألف مولود حـى(تراجع معدل وفيات األمهات عند الحمل والوالدة وحمى النفاس   -

 .2006عام  62.7إيل  1992 عام
  . 2006عام  %78.6 إيل 1992عام % 43.4زيادة نسبة حاالت الوالدة تحت إرشاف طبى من   -

وىف هذا االطار، أعدت الدولة اسـرتاتيجية شـاملة للرعايـة الصـحية األساسـية ىف سـياق تطبيـق سياسـة 
تقديم مجموعة متكاملة مـن الرعايـة تطبيق منوذج طب األرسة ل: اإلصالح الصحى تركز عىل ثالثة جوانب هى

الصحية األساسية ذات الجودة العالية لجميع أفراد األرسة، كام تقوم السياسة الصحية للدولة عىل اتساع مظلة 
التأمني الصحى لتشمل جميع األطفال والطلبة، وعددا كبريا من املواطنني، وذلـك مـن خـالل قواعـد مؤسسـية 

خدمات الصحة األساسية عىل نحو مستقر ومستدام، وقـد بلـغ عـدد املـؤمن متطورة تحقق التغطية الشاملة ل
  .                                                               )2(من سكان مرص% 53مليون مواطن بنسبة  38.7نحو  2006/2007عليهم صحيا عام 

يـون جنيـه، هـذا باإلضـافة اىل قيـام مل 549وبلغ إجامىل قيمة األدوية التى رصفت للمؤمن عليهم نحـو 
  مليون جنيه لجهات عالجية خارجية 500هيئة التأمني الصحى بدفع 

                                                            
  .  2006/2007إحصاءات الجهاز املركزى للتعبئة العامة واالحصاء : راجع ىف ذلك) 1(

  .خمسة وعرشون عاما من التنمية، مرجع سبق ذكره: راجع أيضا
(2) http://www.sis.gov.eg/Ar/Pub/yearbook/egypt2007 
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  . )1(ليحصل املؤمن عليهم عىل الخدمة الصحية والدوائية ىف أى مكان 
وىف إطار حرص الدولة عىل العناية مبحدودى الدخل ىف العالج عىل نفقتها، فقد بلغ عدد املـرىض الـذين 

مليـار جنيـه عـام  1.487مليون مريض بلغـت تكلفـة عالجهـم نحـو  1.162هم عىل نفقة الدولة نحو تم عالج
2006)2( .  

  :الرعاية الصحية لألطفال
ىف إطار الجهود املستمرة ىف مجال الخدمات الصحية وتوفري األدوية واألمصال الواقيـة لألطفـال   

                                                               -:متت اإلنجازات التالية
مليـون جنيـه  213مليون جنيه، ونحـو  118بلغ متوسط الدعم السنوى من األنسولني ولنب األطفال نحو   -

  .لألمصال واللقاحات 
  % .15إيل أقل من % 60خفض معدالت األمراض املعدية من   -
  .لكل ألف طفل رضيع  17رضيع إىل لكل ألف طفل  71انخفاض معدل الوفيات من األطفال الرضع من   -
مليـون  15توفري التطعيم املجاىن لجميع األطفال ضد األمراض األساسية، ويربـو عـدد املسـتفيدين عـىل   -

  .                                                                      طفل
 .2005عام % 94.9إىل  1990عام % 87.9ارتفاع نسبة األطفال الذين تم تطعيمهم ضد الشلل من   -
% 95.6إيل  1992ىف عـام % 82الذين تم تلقيحهم ضد الحصبة مـن ) شهرا 32-12(زيادة نسبة األطفال   -

  .                                  2003عام 
                                                                                             :                                                        القوافل الطبية

قافلـة طبيـة توجهـت إىل املنـاطق النائيـة  708من منطلق حرص الدولة عىل صحة املواطن، تم تجهيـز 
مليون جنيه دعام إضافيا لعون تلـك القوافـل  200إىل الخدمة الطبية، وتم تخصيص حراوية األشد احتياجاوالص

عىل أداء مهمتها وتفعيل دورها ىف خدمة املرىض، وتقديم األدوية املجانية لهم، وتتمركز هـذه القوافـل داخـل 
  .املستشفيات العامة واملركزية

  جية لها أهمية كربى، فقد اتجهت الدولة إىلونظرا ألن الدواء يعترب سلعة اسرتاتي

                                                            
(1) Ibid. 

  .2006بيان إحصاىئ لحاالت العالج املجاىن عىل نفقة الدولة، املجالس الطبية املتخصصة، وزارة الصحة والسكان، القاهر، ) 2(
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ـا دوائيـا لعـالج  278تفعيل سياسات دوائية تهـدف تـوفري الـدواء لكافـة املـواطنني، فقامـت بـدعم   مستحرض
األمراض املزمنة والصحية مثل مضادات األورام والفشل الكلوى، وضـغط الـدم، هـذا بخـالف دعـم األنسـولني، 

                     .   وألبان األطفال املستوردة
مركـزا للـدم عـىل  24 بهـدف إقامـة 1997كام عملت الدولة عىل إنشاء شبكة الدم اإلقليمية منـذ عـام 

، بحيث يتـم إنشاء مركز للدم ىف كل محافظة ويعمل من هذه املراكز )2008(مستوى الجمهورية العام الجارى
يات، فسيتم تحويلها إىل بنوك دم تخزينية لتحصـل عـىل مراكز، أما بنوك الدم املوجودة ىف املستشف 9 -اآلن  -

  .)1(احتياجاتها من بنوك الدم املركزية
، قد أوردت ضمن مؤرشاته أن النسبة املئويـة لإلنفـاق 2005والجدير بالذكر، أن تقرير اليونيسيف لعام 

، األمر الـذى )2(العام من إجامىل اإلنفاق% 33،  بلغ )2002 -1992(الحكومى عىل الصحة ىف مرص خالل الفرتة 
  .يعكس مكانة الحق ىف الحصول عىل الرعاية الطبية ىف موازنات الحكومات املرصية املتعاقبة وحتى اآلن

  )3(الحق ىف السكن وآليات تفعيله ىف مرص: سادسا
يعترب الحق ىف السكن أحد الحقوق االقتصادية واالجتامعية التى تحظى باهتامم كافة فئات املجتمع، وال 
يرتبط إعامل هذا الحق ببناء الوحدات السكنية فحسب بل يشمل أيضا سياسات التخطـيط العمـراىن، وتـوفري 
البنية التحتية من طرق وميـاه ورصف صـحى وكهربـاء لإلسـكان وغريهـا، كـام يتعلـق بالخـدمات االجتامعيـة 

  .األساسية
حتى  1952تد األوىل  منذ عام ومن الالفت أن سياسة اإلسكان ىف مرص قد مرت مبرحلتني متميزتني، مت

وشهدت املرحلة األوىل سياسات ترمى إىل تحقيق . حتى اآلن 1976، بينام بدأت الثانية من عام 1975عام 
سياسات اإلنصاف االجتامعى واالقتصادى ىف قطاع االسكان، لكن ترتب عليها أوجه قصور طويلة األجل، كان 

 املساكن بسبب الربحية املحدودة، وتدهور حالة املساكن أبرزها انسحاب القطاع الخاص من سوق تأجري
بسبب انخفاض االيجارات وإحجام املالك عن االستثامر ىف الصيانة وتشجيع الهجرة إىل الحرض ومنو 

العشوائيات بسبب انتهاك خطط البناء وعدم قدرة التصميامت القياسية عىل تلبية االحتياجات املختلفة لألرس 
  .املتنامية

                                                            
1- http://www.sis.gov.eg/Ar/Pub/yearbook/egypt2007  

  .132، مرجع سبق ذكره، ص 2005منظمة اليونيسبف، تقرير وضع األطفال ىف العامل ) 2(
  :ملزيد من املعلومات، راجع) 3(

www.echreg.org 
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دت املرحلة الثانية تطورات كبرية ىف إطار االنفتاح االقتصادى ورشعت الدولة قوانني إيجار جديدة وشه
، وأنشات مدنا جديدة خارج املراكز الحرضية، وأعادت تنشيط دور )1981- 1977(لتشجيع القطاع الخاص

بالنسبة للعالقات  - ، وأصدرت قانون يسمح 1977لسنة  193تعاونيات اإلسكان وفقا للقرار الجمهورى رقم 
بإخضاع تحديد كل من مدة اإليجار والقيمة اإليجارية لرتاىض كل من املؤجر واملستأجر  –اإليجارية الالحقة 

  .بناء عىل قواعد وأحكام القانون املدىن ، وال ترسى عىل مثل هذه العقود القوانني الخاصة بايجار األماكن
دى اإلبقاء عىل تحديد قيمة اإليجارات القدمية إىل تشـجيع وقد تركت هذه السياسات آثارا متنوعة، إذ أ 

ـائح  مالك العقارات عىل بيع الوحدات السكنية بدال من تأجريها، األمر الذى أدى إىل زيـادة العـبء عـىل الرش
هذا ىف الوقت الذى كان يحظر فيـه القـانون، بيـع . منخفضة ومتوسطة الدخل غري القادرة عىل رشاء العقارات

ثلث وحدات اإلسكان اململوكة ملكية خاصة، فقد وجد املالك أنه مـن املـربح لهـم أن يرتكـوا الشـقق أكرث من 
خالية بدال من تأجريها، كام أدت هذه السياسات إىل تركيـز االسـتثامر الخـاص ىف اإلسـكان الـذى يـتامىش مـع 

  .   )1(العشواىئالقدرة املالية للرشائح منخفضة ومتوسطة الدخل، إىل زيادة كبرية ىف اإلسكان 
وتشري إحدى الدراسات التى قامـت بالتقـاط صـور متنوعـة ملسـاحات مـن املنـاطق العشـوائية، إىل أن 

 3.4، زادت  بنسـبة1998،  1991املساحة التى كانت تغطيها املساكن العشوائية ىف القاهرة الكربى بـني عـامى 
، ىف حـني )ألـف شـخص سـنويا 200أى (سنويا  %3.2سنويا، بينام زاد عدد سكان املناطق العشوائية بنسبة % 

مليـون فـدان مـن  1.5، وتشـري ذات الدراسـة إىل أن %0.8كانت الزيادة السكانية ىف مساكن القاهرة الرسمية 
  .)2(األراىض الزراعية فقدت نتيجة اإلسكان العشواىئ خالل العقود األربعة املنرصمة

ىف الحد من اإلسكان العشواىئ مبرص، إىل عوامل  ، الفشل2004وأرجع تقرير التنمية البرشية لعام 
متعددة، منها سيطرة الحكومة عىل سوق اإلسكان، واختيار مواقع غري مالمئة إلقامة املساكن، كام هو الحال ىف 
املدن الجديدة خارج التجمعات الحرضية، وانعزال املدن الجديدة عن االقتصاد الحرضى، فضال عن االفتقار إىل 

  نظم

                                                            
  .312، مرجع سبق ذكره ، ص ) 2004/2005(التقرير السنوى للمجلس القومى لحقوق االنسان  )1(
  .6/1/2005 جريدة االهرام ، )2(
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ال ذات كفاءة مناسبة واالفتقار إىل الخدمات االجتامعية، وعدم تكافوء اإلصالحات الحكومية منذ انتق 
  .السبعينيات

، أشـارت وزارة اإلسـكان واملجتمعـات 2004وىف تقريرها املرفـوع للمجلـس القـومى لحقـوق اإلنسـان لعـام 
ألف وحـدة  205مؤداها تأسيس  2000ام العمرانية إىل أنها قامت بوضع خطة إلسكان الحرض والريف اعتبارا من ع

ألف وحدة، ويقوم القطـاع الخـاص بتنفيـذ  50سكنية سنويا مبناطق الحرض، عىل أن يقوم القطاع الحكومى بتنفيذ 
%  6لإلسـكان املتوسـط وفـوق املتوسـط و%  22لإلسـكان االقتصـادى و% 72ألف وحدة ، وعىل أن يخصـص  200

وحدة سكنية سنويا، وهـذه األخـريه،  293530بدارسة احتياجات الريف وبلغت كام قامت الوزارة . لإلسكان الفاخر
  .)1(تختص بها وزارة التنمية املحلية

وأوردت وزارة االسكان ضمن تقريرها املشار إليه، أنـه يـتم تخصـيص قـروض ميرسـة لإلسـكان الشـعبى 
جنيهـا،  73وبقسط شـهرى % 5سنة بفائدة  40مليون جنيه سنويا للوحدات السكنية، تسدد عىل  625بحواىل 

  .)2(وتتحمل الدولة فروق الفائدة امليرسة عن الفائدة التجارية، كام تتحمل قيمة األرض املرافقة لهذه الوحدات
، وبلـغ عـدد وحـدات التنفيـذ "مرشوع إسكان مبارك للشباب"ومن املشاريع املهمة التى تبنتها الوزارة، 

وعـدد " مرشوع إسكان املستقبل " وحدة مدعومة طبقا ملساحتها، و 74432،  2004يونيو  30لهذا املرشوع ىف 
، "مرشوع اإلسكان الحر" وحدة بدعم من  16066، 2004ألف وحدة سكنية، نفذ منها حتى يونيو  73وحداته 

حيث تقوم وزارة اإلسكان بتوفري قطع أراىض للمسـتثمرين مقابـل قيـامهم بتسـليم عـدد معـني مـن وحـدات 
دى، كام تقـوم الـوزارة حاليـا بتـوفري قطـع أراىض ذات مسـاحات صـغرية ملرشـوعات اإلسـكان اإلسكان االقتصا

  .)3(العائىل، كام تبنت مرشوعا لإلسكان الحرىف الذى يوفر للشباب مكانا للعمل ووحدة سكنية
وقد وضعت الدولة ىف سبيل بلوغ أهدافها الخاصة بتوفري املسكن املناسب للمـواطنني العديـد مـن 

ت التى من شأنها التغلب عىل التحديات واالنطالق نحو الهدف املنشـود، ومـن هـذه السياسـات السياسا
  :  )4(واإلجراءات اآلىت

                                                            
  .313، املرجع السابق ، ص )2004/2005(التقرير السنوى للمجلس القومى لحقوق االنسان )1(
  .314-313املرجع السابق ، ص ص  )2(
  .2005مطبوعات ونرشات غري دورية، وزارة اإلسكان واملجتمعات العمرانية، القاهرة ) 3(
  .التنمية، مرجع سبق ذكره خمسة وعرشون عاما من: للمزيد من املعلومات، راجع  )4(

  . مطبوعات ونرشات وزارة اإلسكان، مرجع سبق ذكره: راجع كذلك
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التزام الدولة باالستمرار ىف تقديم القـروض امليرسـة ملحـدودى الـدخل، حيـث بلـغ القـرض للوحـدة   -
  %.     5عاما بفائدة  40ألف جنيه تسدد عىل  20السكنية 

  .                   ىل الصحراء وإنشاء املدن الجديدة لزيادة الرقعة املعمورةالتوجه إ  -
.                                               توفري األراىض وإمدادها باملرافق والخدمات بهدف إنشاء وحدات سكنية ملحدودى الدخل والشباب  -
  .                                                            طوير املناطق العشوائيةت  -
 . الحفاظ عىل الرثوة العقارية الحالية   -
 %.80تشجيع القطاع الخاص عىل املشاركة ىف تنفيذ خطة اإلسكان بحواىل   -
  .تشجيع الجهات العلمية والبحثية الستنباط مواد بناء بأسعار مناسبة  -
مساهمة صندوق ضامن ودعم نشـاط التمويـل العقـارى ىف مسـاعدة الشـباب للحصـول عـىل وحـدات   -

  .سكنية بتقديم دعم ماىل ورشاء الوحدات السكنية باملساحات التى يحددها قانون التمويل العقارى
تخفيض رسوم تسجيل العقارات، مع خفض سعر الفائدة عـيل التمويـل العقـارى مـع التمييـز بحسـب  

  .ساحة ونوع اإلسكانامل
 .                         املساكن إصدار سندات حكومية لتمويل رشاء  -
 .       تعديل الترشيعات لتحقيق األهداف املنشودة، واالنتهاء من قانون البناء املوحد  -
فـة استمرار التوسـع ىف زيـادة عـدد الوحـدات السـكنية مـن خـالل تـوفري األراىض باملـدن الجديـدة لكا  -

مستويات اإلسكان، وتبنـى املشـاريع التـى تـوفر الوحـدات السـكنية وخاصـة ملحـدودى الـدخل ومنهـا 
 .                                مبارك إلسكان الشباب، إسكان املستقبل: مشاريع

 ألف وحدة سكنية 140ألف وحدة سكنية منها نحو  280، تم االنتهاء من تنفيذ نحو 2006/2007وخالل عام 
ألف وحدة سكنية إسكان متوسط مبا يعادل نحـو  40من إجامىل الوحدات، و% 50إسكان اقتصادى، مبا يعادل نحو 

ألـف وحـدة إسـكان اقتصـادى باملنـاطق  85ألف وحدة إسكان فوق املتوسط، باإلضافة إىل نحو  15، كذلك 14.3%
إىل جانـب % 95وحـدة سـكنية بنسـبة  ألـف 266وساهم القطاع الخاص بتنفيذ نحـو . الريفية ومناطق االستصالح

  . )1(%5ألف وحدة بنسبة  14مساهمة القطاع العام بتنفيذ نحو 
فضال عـن ذلـك، بلغـت جملـة االسـتثامرات املنفـذة ىف قطـاع اإلسـكان والتنميـة العمرانيـة حتـى عـام 

  مليار جنيه، أما استثامرات اإلسكان 16.5نحو  2005/2006

                                                            
  .املرجع السابق) 1(
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مليارات جنيه  5.229.2مليار جنيه منها نحو  15.65، فقد بلغت نحو 2006/2007والتعمري املنفذة خالل عام  
استثامرات حكومية، وباقي االسـتثامرات قـام بتنفيـذها قطـاع األعـامل العـام باالشـرتاك مـع القطـاع الخـاص 

  .                                                              )1(والتعاوىن
د، فام زالت الحاجة ماسة ملعالجة العشوائيات، ووضع خطة وبرنامج زمنى لتـدعيم ومع كل هذه الجهو 

القرى باملياه الصالحة للرشب وبالرصف الصحى وإعادة النظر ىف قوانني تحديد األجرة وامتـداد عقـود اإليجـار 
العقـارات وترميمهـا بالنسبة للعقارات املؤجرة طبقا لقوانني اإليجار، باالضافة إىل وضع تنظيم ترشيعى لصيانة 

مبا يضمن التوازن بني التزامات املـالك واملسـتأجرين، والتوسـع ىف انشـاء املسـاكن ىف املـدن الجديـدة ملواكبـة 
  .الطلب املتزايد وللحد من االعتداء عىل األراىض الزراعية

الت تعاىن ومن الجدير بالذكر أن ما تقوم به الدولة من جهود ىف مجال اإلسكان، مل يحول دون وجود حا
من مشكلة ىف الحصول عىل السكن املناسب، فقد وردت عدة شكاوى إىل املجلس القومى لحقـوق اإلنسـان ىف 

تتعلق بطلبات املواطنني للحصول عىل وحدات سكنية بديلـة ملسـاكنهم القدميـة التـى تـم  -مثال  - 2006عام 
عض مـنهم مـن الحصـول عـىل الوحـدات ، حيث مل يتمكن الـب1992تنكيسها أو طلبات تتعلق مبترضرى زلزال 

السكنية البديلة حتى اآلن، فضـال عـن املـواطنني الـذين يلتمسـون الحصـول عـىل وحـدات سـكنية لظـروفهم 
وىف كل األحوال يتم عـرض كـل هـذه الحـاالت عـىل الجهـات املعنيـة التخـاذ . االقتصادية واالجتامعية الصعبة

  .)2(واطناالجراءات الالزمة لرفع املعاناة عن كاهل امل
أن تفـى بإلتزاماتهـا  -بقدر مـا هـو متـوفر لـديها مـن إمكانيـات  -خالصة ما تقدم، أن مرص استطاعت 

الدولية الناشئة عن تصديقها عىل العهد الدوىل للحقـوق االقتصـادية واالجتامعيـة والثقافيـة، وهـذا مـا اثبتـه 
 عددا من الترشيعات التى تضمن حاميـة الواقعان الترشيعى والعمىل، أما الواقع الترشيعى فقد أصدرت مرص

الحقوق االقتصادية كقانون العمل والحقوق االجتامعية كقانون التأمني االجتامعى والثقافيـة كقـانون التعلـيم 
وقانون تنظيم الجامعات والقرارات الرئاسية الخاصة بتطوير البحث العلمى ودعمـه وإنشـاء مراكـز ومعاهـد 

  . األبحاث 

                                                            
 .إنجازات مرصية، مركز املعلومات ودعم اتخاذ القرار، مرجع سبق ذكره: للمزيد) 1(
  .92 ، مرجع سبق ذكره،  ص 2007-2006" حالة حقوق االنسان ىف مرص"التقرير السنوى الثالث للمجلس القومى لحقوق االنسان  )2(
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عمىل، فنجد الحكومة املرصية قد ترجمت التزاماتها الدولية عىل أرض الواقع، فتم معالجـة وأما الواقع ال
الكثري من املشاكل االقتصادية كالفقر والبطالة، ووضعت الخطط الالزمة لتوفري فـرص العمـل للشـباب، وشـهد 

بكافـة مسـتلزمات قطاع التعليم بكافة مراحله تطورا ملحوظا، حيث تم زيـادة عـدد املـدارس، وتـم تزويـدها 
وشهدت الجامعات ومراكز األبحاث زيادة غـري . العملية التعليمية من أجهزة كمبيوتر وأجهزة العرض املختلفة

  .مسبوقة، وتم تخصيص جزء كبري من املوازنة العامة للدولة للبحث العلمى والتكنولوجيا
إهتامما كبريا لحق املواطن ىف  ومل تغفل الحكومة الحقوق االجتامعية والحق ىف الصحة، فكان أن أعطت

الصــحة والســالمة مــن األمــراض مــن خــالل إنشــاء املستشــفيات ومــدها بأحــدث األجهــزة الالزمــة وباألطبــاء 
  .واملمرضات، فضال عن زيادة الدعم الصحى واألخذ بسياسة العالج املجاىن لغري القادرين

، كأشكال الدعم املتنوعة لغري القـادرين، ووفرت الدولة كذلك سبل الضامن والتأمني االجتامعى املختلفة
فتم توسيع قاعدة الضامن االجتامعى و زيادة عدد األرس املستفيدة من معاش الضامن االجتامعى، كـام أولـت 
الحكومة التأمينات االجتامعية واملعاشات، إهتامما ملحوظا بهدف تحسني دخول أصحاب املعاشات ومد مظلة 

القطاع غري املنطم بإصدار قانون جديد للتأمني االجتامعى املوحد، يعالج الفجـوة  التأمينات االجتامعية لتشمل
  . بني موارد صناديق املعاشات ومستحقات املحالني للمعاش

كام تحرص الدولة عىل ضامن الحق ىف السكن لكل مواطن وهذا ما يتضح من مرشوعات اإلسكان 
للشباب وغريه من املرشوعات، حيث تم االنتهاء من تنفيذ  املحتلفة التى قررتها الدولة كمرشوع إسكان مبارك

تقديم : ووضعت الدولة العديد من السياسات بغية توفري املسكن املالئم، منها مثال. آالف الوحدات السكنية
القروض امليرسة ملحدودى الدخل، توفري األراىض ومدها باملرافق والخدمات، تخفيض رسوم تسجيل العقارات 

  .  زيادة عدد الوحدات السكنية والتوسع ىف
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  الفصل الثاىن
  مرص وإلتزاماتها إزاء اتفاقية مناهضة 

  التمييز ضد املرأة
تعاىل املرأة وقد منحها سبحانه التكريم، فهو الذى كرم بنى آدم عىل سائر مخلوقاتـه، حيـث  الـلـهخلق 

". نى آدم وحملناهم ىف الرب والبحر وفضلناهم عىل كثري ممـن خلقنـا تفضـيالولقد كرمنا ب: " يقول جل ىف عاله
واملرأة وفق ترتيب الخالق سبحانه وتعاىل، تتمتع مبكانة عالية، فهى النصف الثاىن من املجتمع ولوالها لفقدت 

عـرب سـنوات ومع ما تحظى به املرأة من تكـريم ىف الـديانات السـاموية كافـة إال أنهـا تعرضـت . الدنيا نصفها
طويلة ألشكال متعددة من التمييز ضدها ىف كافة مناحى الحياة السياسية واالقتصادية واالجتامعية والثقافيـة، 
فلم ترتك لها الفرصة للتعبري عن ذاتها أو مامرسة دورها ىف املجتمـع، وكـان ينظـر إليهـا دامئـا عـىل أنهـا كـائن 

ىف  -لفـرتات طويلـة-، األمـر الـذى جعـل دورهـا محصـورا  ضعيف ال يقوى عىل أداء أى دور فعال ىف املجتمع
رعاية األرسة، والقيام عىل شئون املنزل دون غريها، ليس ذلك فحسب بـل إنهـا كثـريا مـا تتعـرض ألشـكال مـن 

هذا ناهيكم عن التعـدى . املعاملة القاسية من قبيل الرضب والتحرش الجنىس بأشكالة سواء كان لفظا أو فعال
حسومة قانونا ورشعا من منطلقات واهية تتبناها بعـض الثقافـات التـى تغـوص ىف بحـور مـن عىل حقوقها امل

الجهل والرجعية، فاإلسالم مثال أعطاها حقا ىف اإلرث قد يصل إىل حـد التفـوق عـىل حقـوق الرجـال ىف بعـض 
  .الحاالت، ومع ذلك قد يأكل البعض حقوقهن بالباطل

وليـة األوىل املؤصـلة لحقـوق اإلنسـان وىف مقـدمتها اإلعـالن وتأسيسا عىل ذلك فقد جاءت املواثيـق الد
العاملى لحقوق اإلنسان وميثاق األمم املتحدة والعهدين الدوليني لحقوق اإلنسان، متضمنني الكثري من الحقوق 

  .الخاصة باملرأة
رفع املعاناة  فضال عن هذه الوثائق املهمة، فقد أبرم الكثري من االتفاقات الدولية التى ركزت مبارشة عىل

ـورية للمسـاعدة ىف حصـولها عـىل حقوقهـا إعـامال لقواعـد  عن كاهل املرأة، وتم إقرار عدد من اآلليـات الرض
التى أنشأها املجلـس االقتصـادى واالجتامعـى كجهـاز مسـتقل عـن " لجنة مركز املرأة" العدالة واملساواة منها 

أن حامية حقوق املرأة، ذلك االتفـاق الخـاص بـالحقوق لجنة حقوق اإلنسان، ومن أبرز االتفاقات املربمة ىف ش
  السياسية للمرأة، واالتفاق الخاص بجنسيتها، وغريهام من االتفاقات،
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ومع ذلك استمرت حالة التمييز ضد املرأة مبا يتناىف مع كرامة اإلنسان وخري األرسة واملجتمع، فكان أن تكثفت  
حقوق املرأة حتى تـم إقـرار اتفاقيـة تحظـر كافـة أشـكال التمييـز الجهود الدولية من أجل توفري حامية أكرث ل

ضدها هى اتفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز ضد املرأة التى أبرمت تحـت مظلـة األمـم املتحـدة وبـإرشاف 
  .منها

وقد كانت مرص من بني الدول التى وقعت وصدقت عىل اتفاقية مناهضة التمييز ضد املرأة، وقامت من 
فيق أوضاعها وترشيعاتها مبا يتواءم والتزاماتها الناشئة عن هذه االتفاقية، فضـال عـن أنهـا بـدأت ىف جانبها بتو 

  .اتباع سياسات من شأنها القضاء عىل التمييز ضد املرأة
لقد كانت املرأة كيانا مهمال طوال فرتات طويلة من الزمن، فلم يكن لها صوت مسـموع، مكمـوم فيهـا، 

أى دور مهم ىف املجتمع الذى تعيش فيه، فاملشاهد أن أحدا مل ميكن املـرأة مـن أداء  مغلولة يدها عن مامرسة
حتى أبسط وأقل األدوار ىف املجتمع، إذ متركزت أهميتهـا حـول القيـام بشـئون األرسة ورعايـة أطفالهـا وتلبيـة 

  .رغبات زوجها
رتثـة بحقـوق املـرأة، فلـم تـول واألمر املؤسف أن كثريا من الدساتري الوطنية، ظلت لفرتة طويلة، غري مك

ىف عدم إشارة هذه الدساتري إىل  - مثال –املرأة حقها ودورها الالئق من منظور حقوق اإلنسان، وينكشف ذلك 
حقوق املرأة أو حتى تأكيد دورها ىف الحياة العامة، فكان أن أهدرت هذه الدساتري الكثري والكثري مـن حقـوق 

  . املرأة
متارس املرأة دورا مهـام مـن خـالل املشـاركة ىف إدارة شـئون السـلطة وتسـيري  والشك أنه من املمكن أن

املجتمع سواء كان ذلك بأسلوب مبارش من حيـث تـوىل الوظـائف العامـة القياديـة أو غـري مبـارش مـن خـالل 
 املشاركة الفعالة ىف انتخاب مرشحى املجـالس النيابيـة مبسـتوييها املحليـة والقوميـة وتفعيـل صـوت املـرأة ىف

  .العملية االنتخابية
ىف مرصـ أو ىف أى دولـة وعىل أية حال، فإن الثورات النسائية املتعاقبة عرب التاريخ سواء تلك التى ولدت 

أخرى، كان لها قصب السبق ىف إطالع املجتمعات عىل أهمية دور املرأة وكفاءتها ألداء هذا الدور الذى قد يتخطـى 
انجـازات كبـرية ىف  - بالفعـل - كان من مثرة هذه الثورات والـدعوات أن بـدأت ولقد . ىف فائدته وأهميته دور الرجل

مجال حقوق املرأة، حيث انتقلت القضية من مجرد التحليق ىف الفضاء املحىل للدول إىل املحـيط الـدوىل والعـاملى، 
إلنسان بصـفة عامـة وهو ما متت ترجمته ىف شكل إبرام العديد من االتفاقات التى توفر الحامية والصيانة لحقوق ا

  .واملرأة عىل وجه الخصوص
  وىف هذا السياق، ميكن القول بأن اتفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز ضد املرأة ،
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تعترب أحد أهم االتفاقات الدولية التى أبرمت باحتضان من األمم املتحدة من أجل كفالة حقوق املرأة والحـد  
ة ضد كرامة وعزة املرأة، ورفع املعاناة عن كاهلها خاصـة مـع التعـرض املامرسات املشين -أو القضاء عىل  -من 

وجـود يـذكر ىف  -قبـل ذلـك االهـتامم الـدوىل -ألشكال من املعاملة التمييزية لصالح الرجل ، فلم يكن للمرأة 
  .الحياة العامة أو الحياة السياسية من جذوره

وسائل اإلعالم بني الحني والحـني، خاصـة عنـدما وتتعرض املرأة ألشكال من املييز ضدها، وهو ما تتناقله 
تحدث أية تعديالت ىف وزارية أو حركة ترقيات ىف املناصب القيادية، حيث ال يكون للمرأة نصـيب يـذكر فيهـا 

  .وإن حدث فإنه يكون ضعيف وال يصل إىل الحد الذى يليق باملرأة واالهتامم الدوىل بحقوقها
عىل أن مرص قـد أولـت مسـألة تنفيـذ التزاماتهـا الناشـئة عـن اتفاقيـة  أيا ما كان األمر، فينبغى التأكيد

مناهضة كافة أشكال التمييز ضد املرأة، أهمية كبرية، خاصـة وأنهـا بـادر إىل التصـديق عليهـا ىف وقـت مبكـر، 
، وإعـامال لـذلك فقـد ارتقـت املـرأة أرفـع 1981، وصدقت مرص عليهـا عـام 19791حيث أبرمت السيداو عام 

القيادية ىف الدولة وبدا صوتها يعلو ىف ساحة العمل العام بصفة عامة، فبعد ما كانت املرأة غـري ذات  املناصب
قيمة أو غري ذات دور مهم، نجدها وقد اعتلت وظائف مل يسـبق لهـا تقلـدها، فهـى اآلن مـدير عـام، ووكيـل 

وابه، حيث بدأته من هيئة النيابة ووكيل أول وزارة، ووزيرة وسفرية حتى باب القضاء طرقته املرأة من واسع أب
اإلدارية وهيئة قضايا الدولة، ثم املحكمة الدستورية العليا ثم املحاكم نقال من هيئتى النيابة اإلداريـة وقضـايا 
الدولة، وأخريا فتحت أبواب النيابة العامة أمام املرأة، رغم أنه مل يكن متوقعـا أن تفـتح أبوابهـا أمـام املـرأة إذ 

  . الرجال عىل مدار السننيظلت حكرا عىل
ويتناول الفصل معركة املرأة مع مجلس الدولة والتى كان أول جوالتها مع  الدكتورة عائشة راتب عندما 
تقدمت لوظيفة معاون باملجلس ومل تقبل أوراقها، أما آخر وأحدث جـوالت املعـارك مـع مجلـس الدولـة فقـد 

لس الدولة بشأن مدى أحقية املرأة ىف دخول مجلس الدولة ، إذ دار جدل كبري داخل مج2009كانت نهاية عام 
  .عضوا فيه، حسمته الدستورية العليا

                                                            
كام هو مبني فيام  السيداو هى األحرف األوىل من الرتجمة اإلنجليزية التفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز ضد املرأة) 1(

  :.يىل
Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women  

 {CEDAW}  
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  :وعىل هذا النحو، سيتم تقسيم هذا الفصل إىل أربعة مباحث هى
 ظروفها وأحكامها: اتفاقية مناهضة التمييز ضد املرأة :املبحث األول.  
 افة أشكال التمييز ضد املرأةموقف مرص من اتفاقية مناهضة ك :املبحث الثاىن.  
 اتفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز ضد املرأة والترشيع املرصى :املبحث الثالث.  
 التزامات مرص الدولية إزاء االتفاقية وواقع املرأة املرصية :املبحث الرابع.  

  املبحث األول
  فاقية مناهضة التمييز ضد املرأةات

  ظروف إبرامها وأحكامها
ذا املبحث بني ثالثة محاور،  أما املحور األول، فقد ركز عىل بيان الظـروف العامـة التـى مهـدت يدور ه

  .إلبرام االتفاقية، فيام تناول املحور الثاىن، أهم املبادىء والقواعد العامة لإلتفاقية
  الظروف العامة التى مهدت إلبرام االتقاقية: أوال

، عن إبرام العديد من االتفاقات الدولية التى تعالج حقـوق )1(هالقد أسفر االهتامم الدوىل باملرأة وحقوق
املرأة بشكل غري مبارش أو عىل وجه الخصوص، فضال عن إقرار عـدد مـن اآلليـات الرضـورية للمسـاعدة عـىل 
الوصول إىل وضع عادل ومرىض بالنسبة للمرأة، فمن األجهزة التى تعكس اإلهتامم املتأصل لدى األمم املتحدة 

وهـى التـى أنشـأها املجلـس االقتصـادى " لجنـة مركـز املـرأة" املرأة وآليات حاميتها، ما عرفـت باسـم بحقوق
املجلـس العـاملى (كجهاز فرعى معاون للمجلـس ومسـتقل عـن لجنـة حقـوق اإلنسـان 1946واالجتامعى عام 

عـىل النهـوض بحقـوق  ، وكان من بني مهام لجنة املرأة املشار إليها، االختصاص بالعمـل)لحقوق اإلنسان حاليا
  .)2(املرأة ىف كافة املجاالت وامليادين السياسية واملدنية واالجتامعية واالقتصادية والثقافية

  كام أبرم العديد من االتفاقات الدولية املهتمة بحقوق اإلنسان عامة وبشئون املرأة

                                                            
(1) Bunch Charlotte, Women's right as Human rights: towards a revision of Human rights, H.R.Q., 

No., 12, 1990. 

ماجد الرشبينى، اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة، ىف قيادات املرأة وتحديات املستقبل، وزارة الشباب، فريدريش ) 2(
 .37، ص 2004أيربت، القاهرة 
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ص بالحقوق السياسية للمرأة لعام خاصة، فمثال كان من أهم االتفاقات املربمة ىف هذا الخصوص، االتفاق الخا 
، واالتفاق الخاص باملوافقة عىل الزواج والسن األدىن 1957، واالتفاق الخاص بجنسية املرأة املتزوجة لعام 1952

، واالتفـاق الخـاص 1965، والتوصية الصادرة حول نفـس املوضـوع لعـام 1962للزواج وتسجيل الزيجات لعام 
، واملعاهـدة التكميليـة بشـأن إلغـاء العبوديـة وتجـارة الرقيـق 1950اء لعـام بحظر اإلتجار ىف األشخاص والبغ

  .)1(1965والتقاليد واملامرسات املامثلة للعبودية لعام 
ويأىت االتفاق الخاص بالحقوق السياسية للمـرأة باعتبـاره أول اتفـاق دوىل تتعهـد فيـه الـدول األطـراف 

ها للحقوق السياسية هذا من جانب ، كام تعد هذه املرة األوىل بالتزامات قانونية دولية تتصل مبامرسة مواطني
التى يطبق فيها مبدأ املساواة بني الرجل واملرأة الوارد مبيثاق األمم املتحدة بشأن مسـألة محـددة مـن جانـب 

  .آخر
ويتضمن االتفاق سالف البيان ثالثة مبادىء رئيسية مؤداها وجوب كفالة حق االقرتاع للمـرأة ىف جميـع 

النتخابات عىل قدم املساواة مع الرجل دون متييز، إىل جانـب االلتـزام مبـنح املـرأة حـق الرتشـيح لالنتخابـات ا
لجميع الهيئات املنتخبة انتخابا عاما والتى تنص عليها القوانني الوطنية عىل قدم املساواة مع الرجل، فضال عن 

طبقا ملا تنص عليه القـوانني الوطنيـة مـن مامرسـة  وجوب تأمني حق املرأة ىف تقلد الوظائف العامة ومبارشتها
  .)2(تلك الوظائق عىل قدم املساواة مع الرجل دون متييز

وفيام يتعلق باالتفاق الدوىل الخاص بجنسية املرأة املتزوجة، فيتضمن هو اآلخر مجموعة من االلتزامات 
حدوث الطالق بني إحدى املواطنات مـن رعايـا االرتباط بالزواج و  -بأى شكل  -مفادها االلتزام مبراعاة أال يؤثر 

الدولة وأى أجنبى أو تغيري جنسية الزوج خالل الزواج، عىل جنسية الزوجة، وأال يحول الحصول االختيارى عىل 
جنسية دولة أخرى أو تخىل أحد رعاياها عن جنسيته دون احتفاظ زوجة هذا املـواطن بجنسـيتها، وأال يفرسـ 

ثر عىل أى ترشيع أو مامرسة قضائية يجوز مبقتضاها أن تحصل الزوجـة األجنبيـة مـن هذه االتفاق عىل أنه يؤ 
  .)3(أحد مواطنى تلك الدولة، بناء عىل طلبها، عىل جنسية زوجها كحق من الحقوق املسلم بها

                                                            
   .2004عمرو جمعة، منظومة حقوق االنسان ىف مائة عام ، جزءان ، مكتبة األرسة، القاهرة : ىف هذا الشأنراجع ) 1(
عمرو جمعة، منظومة حقوق االنسان ىف مائة عام ، الجزء : 1952تفاصيل نصوص االتفاقية الخاصة بالحقوق السياسية للمرأة لعام ) 2(

  . 2004األول، مكتبة األرسة، القاهرة 
 . املرجع السابق:1957ول نصوص االتفاق الخاص بجنسية املرأة املتزوجة لعام ح) 3(
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" أما االتفاق الدوىل الخاص باملوافقة عىل الزواج والحد األدىن لسن الزواج وتسجيل الزيجات، فمؤداه 
ه ال يجوز االرتباط قانونا بأى زواج بدون املوافقة الحرة الكاملة لكال الطرفني عليه، ورضورة أن يكون التعبري أن

عن تلك املوافقة بشكل شخىص بعد اإلعالم املناسب وبحضور السلطة املختصة لالحتفال مبراسم الزواج 
لقانوىن لتحديد سن أدىن للزواج، ناهيك عن والشهود بالصورة التى يكفلها القانون، فضال عن اتخاذ اإلجراء ا

  . )1(التسجيل الرسمى للزيجات عىل يد السلطة املختصة
وتؤكد التوصية الخاصة باملوافقة عىل الزواج عىل رضورة أال يقل السن عن الحد األدىن للزاوج وهو 

  .ضع التنفيذخمسة عرش عاما، وأن تتخذ الخطوات الالزمة لوضع املبادىء املنوه عنها بعاليه مو 
ومن األهمية مبكان اإلشارة إىل ما أقره املؤمتر العام ملنظمة العمل الدولية من مواثيق دولية خاصة 

 100باملرأة مثل، اتفاقية األجر املتكاىفء للرجل العامل واملرأة العاملة عن العمل ذى القيمة املتكافئة رقم 
بالقضاء عىل أشكال التمييز ىف العاملة والوظائف، والخاصة  1935لعام  45، واالتفاقية رقم 1951لسنة 

بخصوص  1965لعام  45بشأن العمل الليىل، ناهيك عن التوصية الرقيمة  1928لسنة  89واالتفاقية رقم 
تشغيل املرأة ذات املسئوليات األرسية، إضافة إىل ذلك فقد أقرت منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلوم 

  .)2(1960االتفاق الخاص بالقضاء عىل التمييز ضد املرأة ىف التعليم لعام  )اليونيسكو( والثقافة  
وىف سياق العهد الدوىل للحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية، فقد أكد عىل مبدأ املساواة بني 

طراف الدول األ " منه عىل أن  2املادة  ت الواردة فيه، حيث نصتالرجل واملرأة ىف التمتع بالحقوق والحريا
تتعهد بضامن مساواة الذكور واإلناث ىف التمتع بجميع الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية املنصوص 

ومن بني الحقوق الوادة بالعهد، وروعى فيها املساواة بني الجنسني، الحق ىف العمل، وحق " عليها ىف هذا العهد
ضامم إليها، والحق ىف الضامن االجتامعى ومنح التمتع برشوط عادلة ومرضية، وحق تكوين النقابات واالن

األرسة أكرب قدر من الحامية واملساعدة، وحق كل شخص ىف مستوى معيىش كاف له وألرسته، والحق ىف 
  الصحة، والحق ىف

                                                            
 .املرجع السابق: ، أنظر1962للمزيد حول نصوص االتفاق الخاص بسن الزواج لعام ) 1(
ملرأة، رسالة دراسة حالة مناهضة التميز ضد ا: هالة السيد إسامعيل هالىل،  دور األمم املتحدة ىف حامية حقوق اإلنسان: أنظر  )2(

  .78، ص 2004ماجستري، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 
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   .)1(الرتبية والتعليم، والحق ىف املشاركة ىف الحياة الثقافية والتمتع بفوائد التقدم العلمى وتطبيقاته املختلفة 
ومل يغفل العهد الدوىل للحقوق املدنية والسياسية، املرأة ضمن أحكامة، فقد نص عىل مبدأ املساوة بـني 

الدول األطراف تتعهد بكفالة تساوى الرجال والنساء ىف التمتـع " الرجل واملرأة ىف مادته الثالثة التى جاء نصها 
وتشـمل طائفـة الحقـوق الـوادرة ىف هـذا " عهـدبجميع الحقوق املدنية والسياسية املنصوص عليهـا ىف هـذا ال

العهد، الحق ىف الحياة والسالمة الجسدية والنفسية، ومنع االسرتقاق والرق واإلتجار بالرقيق والعبوديـة ومنـع 
  . )2(إلخ الحقوق الواردة بالعهد...السخرة والعمل اإللزامى، والحق ىف الحرية واألمان الشخىص

للنهوض بـاملرأة، صـدور  -السيام األمم املتحدة  -جهود املجتمع الدوىل  ومام يذكر ىف إطار الحديث عن
اإلعالن العاملى للقضاء عىل التمييز ضد املرأة الذى أعلنته الجمعية العامة لألمم املتحدة ىف السابع من نوفمرب 

هـذا اإلعـالن ىف  ، وقـد أظهـرت الحاجـة إىل)3(ىف الدورة الثانية والعرشـين 2263طبقا لقرارها رقم  1967لعام 
ميثاق األمـم املتحـدة واإلعـالن  -ويوفره  -ديباجته التى تعكس قلق الجمعية العامة، من منطلق أن ما وفره  

العاملى لحقوق االنسان والعهدين الدوليني لحقـوق اإلنسـان، والوثـائق األخـرى الصـادرة عـن األمـم املتحـدة 
ى املنشود فيام يتعلق مبساواتها بالرجل ومتتعهـا بحقوقهـا كافـة ووكاالتها املتخصصة، مل يصل باملرأة إىل املستو 

  .عىل قدم املساواة معه دون متييز
فعىل الرغم من التقدم الذى تم تحقيقه ىف ميدان املساواة ىف الحقـوق بـني الرجـال والنسـاء، إال أنـه ال 

ة واملجتمـع، ويحـول دون اشـرتاك يزال هناك قدرا من التمييز ضد املرأة يتناىف مع كرامـة اإلنسـان وخـري األرس 
  املرأة عىل قدم املساواة مع الرجل ىف

                                                            
  .1966راجع نصوص العهد الدوىل للحقوق االقتصادية، األمم املتحدة، نيويورك ) 1(
 النظريـة والتطبيـق، دراسة مقارنـة ىف: أحمد الرشيدى، حقوق اإلنسان. راجع نصوص العهد الدوىل للحقوق املدنية والسياسية ىف د) 2(

  .453-432، ص ص  2005مكتبة الرشوق الدولية، الطبعة الثانية، القاهرة 
محمود . سهري منترص، حق املرأة ىف املساواة ىف ضوء االعالنات العاملية واملواثيق الدولية، ىف د. د: للمزيد من املعلومات، أنظر) 3(

دراسات حول الوثائق العاملية ..، حقوق اإلنسان)معدون(ظيم وزيرعبدالع. محمد السعيد الدقاق، د. رشيف بسيوىن، د
  .  328-323، ص ص 1998واإلقليمية، املجلد الثاىن، دار العلم للماليني، الطبعة الثانية، بريوت، أغسطس 
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شئون حياة بلدها السياسية واالجتامعية واالقتصادية والثقافية، كام ميثل التمييز ضدها عقبـه تعـرتض اإلمنـاء  
  . التام لقدراتها وإمكاناتها وطاقاتها بغية خدمة بلدها وخالص اإلنسانية

ىف مادتـه األوىل أن التمييـز ضـد املـرأة إنكـارا أو تقييـدا ملسـاواتها ىف ) 1967(ويوضح ذات اإلعـالن  
الحقوق مع الرجل، ميثل إجحافا واضحا وجورا عىل إنسانيتها، ويعد جرمية مخلة بالكرامة اإلنسانية، ويدعو ىف 

ومـن أهـم .  الرجل واملرأةمواد أخرى إىل اتخاذ التدابري لضامن االعرتاف الدوىل قانونا وواقعا مببدأ املساواة بني
تلك التدابري، إلغاء القوانني والعادات واألنظمة واملامرسات القامئة التى تنطوى عىل أى متييز ضد املرأة، وتوفري 
الحامية القانونية الكافية لتأمني املساواة ىف الحقوق بني الرجل واملرأة، إىل جانب إثبات مبدأ تساوى الحقـوق 

ده بأى ضامن قانوىن آخر، وكذلك تثقيف الـرأى العـام وتوجيـه االهتاممـات القوميـة نحـو ىف الدستور أو بتأيي
، فضال عام أشار إليـه ذات "نقص املرأة "القضاء عىل النعرات وإلغاء املامرسات التمييزية التى تقوم عىل فكرة 

إلهابـة بهـم مـن أجـل اإلعالن سالف البيان من رضورة حث الحكومات واملنظامت غـري الحكوميـة واألفـراد وا
، فضال عن كفالـة التـدابري الالزمـة لتـأمني متتـع املـرأة بطائفـة مـن )1(تعزيز احرتام وتنفيذ املبادىء الواردة به

حق االقرتاع ىف جميع االنتخابات والرتشـيح ملقاعـد جميـع الهيئـات : الحقوق عىل قدم املساواة مع الرجل هى
اعها، وكذا حق االقرتاع ىف جميع االستفتاءات العامة وحق تقلد املناصـب التمثيلية املنبثقة عن االنتخابات بأنو 

العامة، ناهيك عن الحقوق املتعلقة باكتساب الجنسية أو تغيريها أو االحتفاظ بها وأال يرتتب عىل الـزواج مـن 
  .أجنبى أى مساس تلقاىئ بجنسية الزوجة يجعلها عدمية الجنسية أو يلزمها باكتساب جنسية زوجها

طبقا للرأى الغالب ىف الفقه والعمل، وعىل نحو متواتر، فإن ما تتمتع به اإلعالنات الدولية من طبيعـة و 
عامة غري ملزمة، كان من الدوافع التى عىل أثرها تتابعت الجهود الدولية ىف إطار منظمـة األمـم املتحـدة مـن 

عىل التمييز ضد املرأة بأشكاله كافة، عـىل  اجل إعداد اتفاقية دولية خاصة باملرأة يكون هدفها الرئيىس القضاء
  .)2(أن تضمن متتعها بالحقوق األساسية لإلنسان عىل قدم املساواة مع الرجل

                                                            
 .راجع نصوص االعالن العاملى للقضاء عىل التمييز ضد املرأة  ىف عمرو جمعة، الجزء األول، مرجع سبق ذكره) 1(
  . 80-79هالة السيد إسامعيل الهالىل ، مرجع سبق ذكره ، ص ص  )2(
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، االتفاقيـة الدوليـة 1979وقد توجت الجهود الدولية بأن أقرت الجمعية العامة لألمـم املتحـدة ىف عـام 
للتوقيـع والتصـديق واالنضـامم بقـرار الجمعيـة الـرقيم ، وتم عرضها )1(ملناهضة كافة أشكال التمييز ضد املرأة

، تاريخـا لبـدء نفاذهـا طبقـا ألحكـام 1981وحدد الثالث من سـبتمرب لعـام  1979ديسمرب  18املؤرخ  34/180
وقــد توافــق اعــتامد تلــك االتفاقيــة ودخولهــا حيــز النفــاذ مــع منتصــف العقــد العــاملى . )2(منهــا 27املــادة 
  .)3()1985-1975(للمرأة

من الجدير بالذكر ىف هذا الصدد إن اتفاقية مناهضة التمييز ضد املـرأة إمنـا تصـب ىف خانـة الصـكوك و 
رغـم كـل جهـوده  -الدولية األساسية لحقوق اإلنسان، وهى تربز بشكل واضـح وجـىل رغبـة املجتمـع الـدوىل 

 -رجل واملرأة، إذ عانت املرأة  ىف التسلح بأداة جديدة متكنه من خوض معركة املساواة بني ال –املتعلقة باملرأة 
، كـام )4(من شتى أشكال التمييز رغم وجود مجموعة من الصكوك الدولية املعنية بحقـوق اإلنسـان -وما تزال 

ترمى تلك االتفاقية ضمن ما ترمى إىل إرساء قواعد قانونية لحامية حقوق املرأة، وهى تكتىس أهميـة مبدئيـة 
املرأة كمبدأ عام ومتصل بحقوق اإلنسان، ومن ثم فهى تشكل وثيقة أساسية ألنها أقرت مبدأ عدم التمييز ضد 

تعرف مبفهوم التمييز ضد املرأة وتعترب التمييز ضد املرأة انتهاكا ملبدأى املسـاواة ىف الحقـوق واحـرتام الكرامـة 
ال عـن ذلـك اإلنسانية، كام تؤكد عىل أن حقوق اإلنسان هى حقوق شاملة ال تقبـل التجزئـة وال الترصـف، فضـ

  . )5(فهى متثل برنامج عمل يلزم الحكومات بضامن إنفاذ ما أرسته من حقوق

                                                            
، ىف حقوق اإلنسان، مجموعة صكوك دولية، مجموعة صكوك دولية ، 1979اتفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز ضد املرأة لعام  )1(

 .وما بعدها 208،  ص 1993املجلد األول ، األمم املتحدة ، نيويورك، 
  .27ابق، املادة املرجع الس) 2(
تقارير الظل ىف البلدان العربية، اللجنة االقتصادية واالجتامعية لغرىب : اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة: أنظر) 3(

  .4، ص2007، األمم املتحدة، نيويورك )اإلسكوا(آسيا
، )جزءان(عمرو جمعة،  منظومة حقوق اإلنسان ىف مائة عام: ملزيد من التفاصيل حول اتفاقات حقوق اإلنسان، أنظر وبصفة خاصة) 4(

  .مرجع سبق ذكره
االتفاقات الدولية لحقوق اإلنسان، دار النهضة العربية، الطبعة أحمد عالم، االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان، . د: أنظر أيضا

 . 1999األوىل، القاهرة 
  .5-4تقارير الظل ىف الدول العربية، مرجع سبق ذكره، ص ص : التمييز ضد املرأةاتفاقية القضاء عىل جميع أشكال : راجع ىف ذلك) 5(
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وتعد هذه االتفاقية مبثابة الجانب املوضوعى ملجمل هذا الفصل من حيث بنودها وموقـف مرصـ منهـا 
امـات مرصـ ومدى االنسجام والتالقى فيام بينها و بني الترشيعات املرصية الخاصة باملرأة، ومدى انعكـاس التز 

  .الناشئة عنها عىل واقع املرأة ىف املجتمع املرصى
  مبادىء االتفاقية وقواعدها العامة: ثانيا

تبدأ اتفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز ضد املـرأة مبـا أكـد عليـه ميثـاق األمـم املتحـدة مـن  اإلميـان 
واملرأة ىف الحقـوق، ومـا أرسـاه اإلعـالن  بحقوق اإلنسان األساسية، وبكرامة الفرد وقدره، وباملساواة بني الرجل

العاملى لحقوق اإلنسان من مبدأ عدم جواز التمييـز، وإعـالن أن جميـع النـاس يولـدون أحـرارا ومتسـاوين ىف 
الكرامة والحقوق، وأن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الـواردة يف اإلعـالن املـذكور، دون أى 

القائم عىل الجنس، كام أوجب العهدين الدوليني الخاصني بحقوق اإلنسان عىل الدول  متييز، مبا ىف ذلك التمييز
األطراف فيهام، ضامن مساواة الرجل واملرأة ىف حق التمتع بجميع الحقوق االقتصادية واالجتامعيـة والثقافيـة 

  .واملدنية والسياسية
ألمـم املتحـدة والوكـاالت املتخصصـة، ومن منطلق السري عىل نهج االتفاقات الدولية املعقـودة برعايـة ا

والتي تشجع مساواة الرجل واملرأة ىف الحقوق، وكـذا القـرارات واإلعالنـات والتوصـيات التـي اعتمـدتها األمـم 
ورغـم كـل الصـكوك . املتحدة والوكاالت املتخصصة ىف هذا املنحى  للنهوض مبساواة الرجل واملرأة يف الحقـوق

د املرأة، إال أنه ما زال هناك متييـز واسـع النطـاق ضـدها، مـام يشـكل انتهاكـا الدولية التى تناهض التمييز ض
ملبدأى املساواة ىف الحقوق واحرتام كرامة اإلنسان، ويعد عقبـة أمـام مشـاركة املـرأة، عـىل قـدم املسـاواة مـع 

مع واألرسة ويزيـد الرجل، يف حياة بلدهام السياسية واالجتامعية واالقتصادية والثقافية، ويعوق منو رخاء املجت
  .من صعوبة التنمية الكاملة إلمكانات املرأة ىف خدمة بلدها والبرشية

وىف هذا الصدد، أكدت الدول األطراف ىف تلك االتفاقيـة عـىل أن تحقيـق املسـاواة الكاملـة بـني الرجـل 
تمـع واألرسة، واملرأة يتطلب إحداث تغيـري جـوهرى ىف الـدور التقليـدى للرجـل وكـذلك ىف دور املـرأة ىف املج

وعقدت العزم عىل تنفيذ املبادئ الواردة ىف إعالن القضاء عىل التمييز ضد املرأة وعىل أن تتخذ، لهـذا الغـرض، 
التدابري التي يتطلبها القضاء عىل هذا التمييز بجميع أشكاله ومظاهره، فكان أن تم االتفاق عىل إبرام اتفاقيـة 

  ملرأة تشمل عددا من املبادىءدولية ملناهضة كافة أشكال التمييز ضد ا
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  .، وكفالة حقوقها دون انتقاص)1(واألحكام الحامئية الالزمة للمحافظة عىل مكانتها 
  :وفيام يىل نورد أهم األحكام واملبادىء التى أرستها اتفاقية مناهضة التمييز ضد املرأة

  التمييز ضد املرأة والوسائل األولية للقضاء عليه: أوال
أى تفرقة أو اسـتبعاد أو تقييـد يـتم " ىف االتفاقية " التمييز ضد املرأة " يقصد مبصطلح  بادىء ذى بدء،

عىل أساس الجنس ويكون من آثارة أو أغراضه الحد من اإلعرتاف للمرأة بحقوق اإلنسان والحريـات األساسـية 
ن آخر، أو الحد من متتعها بهذه يف امليادين السياسية واملدنية واالقتصادية واالجتامعية والثقافية أو ىف أى ميدا

  .)2(الحقوق أو مامرستها لها
وىف مسعى من الدول للحد من أشكال التمييز ضد املرأة، فقد تعهدت بالقيام بعدد من االجراءات 

  :)3(األولية، هى
 يكـن هـذا إدماج مبدأ املساواة بني الرجل واملرأة ىف دساتريها الوطنية أو ترشـيعاتها املناسـبة األخـرى، إذا مل  )أ

  .املبدأ قد أدمج فيها، وكفالة التحقيق العمىل لهذا املبدأ من خالل الترشيع وغريه من الوسائل املناسبة
اتخاذ التدابري املناسبة سواء ترشيعية أو غري ترشيعية، مبا ىف ذلك مـا يناسـب مـن جـزاءات، لحظـر كـل   )ب

  .متييز ضد املرأة
 قدم املساواة مع الرجل، وضـامن الحاميـة الفعالـة للمـرأة، عـن فرض حامية قانونية لحقوق املرأة عىل  )ج

  .طريق املحاكم ذات االختصاص واملؤسسات العامة األخرى ىف الدولة املعنية
االمتناع عن مبارشة أى عمل متييزى أو مامرسة متييزية ضد املرأة، وكفالة ترصف السـلطات واملؤسسـات   )د

  .العامة مبا يتفق وهذا اإللتزام
  .إتخاذ جميع التدابري املناسبة للقضاء عىل التمييز ضد املرأة من جانب أى شخص أو منظمة أو مؤسسة  )هـ
إتخاذ جميع التدابري املناسبة، مبا ىف ذلك الترشيعى منها، لتغيري أو إبطال القائم مـن القـوانني واألنظمـة   )و

  .واألعراف واملامرسات التي تشكل متييزا ضد املرأة

                                                            
  .اتفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز ضد املرأة، مرجع سبق ذكره، الديباجة:راجع )1(
 .املرجع السابق، املادة األوىل )2(
 .املرجع السابق، املادة الثانية )3(
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  .)1(يع أحكام قوانني العقوبات الوطنية التي تشكل متييزا ضد املرأةإلغاء جم  )ز
  توفيق األوضاع السياسية واالجتامعية واالقتصادية والثقافية: ثانيا

تتخذ الدول األطراف يف جميع امليادين، وال سيام امليادين السياسية واإلجتامعية واالقتصـادية والثقافيـة، 
ذلك الترشيعى منهـا، لكفالـة تطـور املـرأة وتقـدمها الكـاملني، وذلـك لتضـمن لهـا كل التدابري املناسبة، مبا يف 

وتعمل الدول األطـراف . مامرسة حقوق اإلنسان والحريات األساسية والتمتع بها عىل أساس املساواة مع الرجل
  :عىل تحقيق ما يىل

ق القضاء عىل التحيزات والعـادات تغيري األمناط االجتامعية والثقافية لسلوك الرجل واملرأة، بهدف تحقي  )أ 
العرفية وكل املامرسات األخرى القامئة عىل اإلعتقاد بكون أى من الجنسـني أدىن أو أعـىل مـن اآلخـر، أو 

  .عىل أدوار منطية للرجل واملرأة
كفالة تضمني الرتبية العائلية فهام سليام لألمومـة بوصـفها وظيفـة اجتامعيـة، واألعـرتاف بكـون تنشـئة   )ب 

األطفال تربيتهم مسئولية مشرتكة بني األبوين عىل أن يكون مفهومـا أن مصـلحة األطفـال هـى اإلعتبـار 
  . )2(األساىس ىف جميع الحاالت

ول األطـراف جميـع التـدابري املناسـبة، مبـا يف ذلـك ومن منطلق املحافظة عـىل كيـان املـرأة، تتخـذ الـد
  . )3(الترشيعى منها، ملكافحة جميع أشكال اإلتجار باملرأة واستغالل بغائها

وتكفل الدول عددا من التدابري الالزمة للقضاء عىل التمييز ضد املرأة ىف الحياة السياسية والعامة إلحدى 
  : ألتيةالدول، وبصفة خاصة لضامن متتعها بالحقوق ا

التصويت يف جميع االنتخابات واالستفتاءات العامة، واألهلية لالنتخـاب لجميـع الهيئـات التـي ينتخـب   )أ
  .أعضاؤها باالقرتاع العام

املشاركة يف صياغة سياسة الحكومة وىف تنفيذ هذه السياسـة، وىف شـغل الوظـائف العامـة عـىل جميـع   )ب
  .املستويات الحكومية

                                                            
وات األخرية، عىل صعيد حامية وإقرار حقوق اإلنسان للمرأة املرصية، فقد تم تعديل وإلغاء شهدت مرص ثورة ترشيعية خالل السن) 1(

الكثري من القوانني ونصوص القوانني التى تحمل متييزا ضد املرأة، كام تم إصدار قوانني من جذورها، توفر حامية وسياجا قانونيا 
 . لرسالة فيام بعدلحقوق املرأة وحسبام سيتم تفصيله ىف هذا الفصل من تلك ا

 .اتفاقية مناهضة التمييز ضد املرأة، مرجع سبق ذكره، املادتني الثالثة والخامسة )2(
 .املرجع السابق ، املادة السادسة )3(



    املركز  القومي

194 

  

  .)1(منظامت وجمعيات غري حكومية تهتم بالحياة العامة والسياسية للبلد املعنى املشاركة يف أية  )ج
كام تكفل االتفاقية التدابري املناسبة، لتمتع املرأة عىل قدم املساواة مع الرجـل، ودون أى متييـز، بفرصـة 

  .)2(متثيل حكوماتها عىل املستوى الدوىل واالشرتاك ىف أعامل املنظامت الدولية
تفاقية ىف مادتها التاسعة، منح املرأة حقوقا مساوية لحقـوق الرجـل ىف اكتسـاب جنسـيتها أو وتضمن اال 

تغيريها أو االحتفاظ بها، وتضمن بوجه خاص أال يرتتب عىل الزواج من أجنبى، أو عىل تغيـري الـزوج لجنسـيته 
رض عليهـا جنسـية الـزوج، كـام أثناء الزواج، أن تتغري تلقائيا جنسية الزوجة، أو أن تصبح بال جنسية، أو أن تف

وتكفل لها الحق ىف االسـتحقاقات العائليـة، و . )3(متنحها حقا مساويا لحق الرجل فيام يتعلق بجنسية أطفالهام
الحق يف الحصول عىل القروض املرصفية، والرهون العقارية وغري ذلـك مـن أشـكال اإلئـتامن املـاىل، والحـق يف 

  .)4(أللعاب الرياضية ويف جميع جوانب الحياة الثقافيةاالشرتاك يف األنشطة الرتويحية وا
   النهوض مبستوى املرأة التعليمى والرتبوى: ثالثا

تتخذ الدول األطراف التدابري املناسبة للقضاء عىل التمييز ضد املرأة لىك تكفل لهـا حقوقـا مسـاوية 
  :لحقوق الرجل ىف ميدان التعليم والرتبية، فتوفر الدول اآلىت

متساوية يف التوجيه الوظيفى واملهنى، وااللتحاق بالدراسات والحصول عىل الدرجات العلميـة ىف رشوط   )أ
املؤسسات التعليمية عـىل اخـتالف فئاتهـا، يف املنـاطق الريفيـة والحرضـية عـىل السـواء، وتكـون هـذه 

ى العاىل، وكذلك يف املساواة مكفولة ىف مرحلة الحضانة وىف التعليم العام والتقنى واملهنى والتعليم التقن
  .جميع أنواع التدريب املهنى

التساوى ىف املناهج الدراسـية، وىف اإلمتحانـات، وىف مسـتويات مـؤهالت املدرسـني، ويف نوعيـة املرافـق   )ب
  .واملعدات الدراسية

                                                            
 .املرجع السابق، املادة السابعة )1(
 .املرجع السابق، املادة الثامنة )2(
  .املرجع السابق، املادة التاسعة: أنظر )3(
 .السابق، املادة الثالثة عرشاملرجع ) 4(
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القضاء عىل أى مفهوم منطى عن دور للمرأة ودورللرجل ىف جميع مراحـل التعلـيم بأشـكاله كافـة، عـن   )ج
تشجيع التعليم املختلط وغريه من أنواع التعليم التى تساعد ىف تحقيق هذا الهدف، وال سيام عن  طريق

  .طريق تنقيح كتب الدراسة والربامج املدرسية وتكييف أساليب التعليم
  .التساوى ىف فرص الحصول عىل املنح واإلعانات الدراسية األخرى  )د

ة التعلـيم، مبـا ىف ذلـك بـرامج تعلـيم الكبـار ومحـو األميـة التساوى ىف فرص اإلفادة مـن بـرامج مواصـل  )هـ
الوظيفى، وال سيام الربامج التي تهدف إىل التعجيل بقدر اإلمكان بتضييق أى فجوة يف التعليم قامئة بني 

  .الرجل واملرأة
 خفض معدالت ترك الطالبات للدراسة، وتنظيم برامج للفتيـات والنسـاء الـالىئ تـركن املدرسـة ىف وقـت  )و

  .مبكر وقبل إمتامها
  .التساوى ىف فرص املشاركة النشطة ىف االلعاب الرياضية والرتبية البدنية  )ز
إمكانية الحصول عىل معلومات تربوية محـددة تسـاعد عـىل كفالـة صـحة األرس ورفاههـا، مبـا يف ذلـك   )ح

  .)1(املعلومات واإلرشادات التي تتناول تنظيم األرسة
  وظروف عمل مناسبة  حق املرأة ىف العمل: رابعا

، عـىل أسـاس )2(كفلت االتفاقية التدابري املناسبة للقضاء عـىل التمييـز ضـد املـرأة ىف ميـدان العمـل
  :املساواة بينها وبني الرجل، بأن فرت لها نفس الحقوق وخاصة اآلىت

  .الحق ىف العمل بوصفه حقا ثابتا لجميع البرش  )أ
  .يف ذلك تطبيق معايري اختيار واحدةالحق ىف التمتع بنفس فرص العمل، مبا   )ب
الحق ىف حرية اختيار املهنة ونوع العمل، والحق يف الرتقية واألمن عىل العمل وىف جميـع مزايـا ورشوط   )ج

الخدمة، والحق يف تلقى التدريب وإعادة التدريب املهنى، مبا يف ذلك التلمذة الحرفية والتدريب املهنى 
  .املتقدم والتدريب املتكرر

الحق ىف املساواة ىف األجر، مبا ىف ذلك االستحقاقات، وحق املساواة ىف املعاملة فـيام يتعلـق بالعمـل ذى   )د
  .القيمة املساوية، وكذلك املساواة يف املعاملة يف تقييم نوعية العمل

  الحق ىف الضامن االجتامعى، وال سيام يف حاالت التقاعد والبطالة واملرض  )هـ

                                                            
 .املرجع السابق، املادة العارشة )1(
  .املرجع السابق، املادة الحادية عرش )2(
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  .ري ذلك من حاالت عدم األهلية للعمل، وكذلك الحق يف إجازة مدفوعة األجروالعجز والشيخوخة وغ 
  .الحق يف الوقاية الصحية وسالمة ظروف العمل، مبا يف ذلك حامية وظيفة اإلنجاب  )و

وتوخيا ملنع التمييز ضد املرأة بسبب الزواج أو األمومة، ضامنا لحقها الفعىل ىف العمل، فقد كفلـت 
  :التدابري ىف هذا الخصوص من أجل ضامن ما يأىتاالتفاقية عددا من 

حظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة األمومـة والتمييـز ىف الفصـل مـن العمـل عـىل أسـاس   )أ
  .الحالة الزوجية، مع فرض جزاءات عىل املخالفني

ن فقدان للعمل السـابق أو إدخال نظام أجازة األمومة املدفوعة األجر أو املشفوعة مبزايا إجتامعية مامثلة دو   )ب
  .اإلجتامعية لألقدمية أو للعالوات

تشجيع توفري الخدمات اإلجتامعية املساندة الالزمة لتمكني الوالدين من الجمع بني اإللتزامات العائليـة   )ج
وبني مسئوليات العمل واملشاركة ىف الحياة العامة، والسيام عن طريق تشجيع إنشاء وتنمية شـبكة مـن 

  .اية األطفالمرافق رع
  .)1(توفري حامية خاصة للمرأة أثناء فرتة الحمل ىف األعامل التى يثبت أنها مؤذية لها  )د

  الرعاية الصحية للمرأة: خامسا
تتخذ الدول األطراف جميع التدابري املناسبة للقضاء عىل التمييز ضد املرأة ىف ميدان الرعاية الصحية من 

اة بني الرجل واملرأة، الحصول عىل خدمات الرعاية الصـحية، مبـا ىف ذلـك أجل أن تضمن لها، عىل أساس املساو 
الخدمات املتعلقة بتنظيم األرسة، كام تكفل تلك الدول للمرأة، خدمات مناسبة فيام يتعلـق بالحمـل والـوالدة 

  .)2(رضاعةوفرتة ما بعد الوالدة، موفرة لها خدمات مجانية عند اإلقتضاء وكذلك تغذية كافية أثناء الحمل وال
  املرأة الريفية : سادسا

تضع الدول األطراف ىف اعتبارها املشاكل الخاصة التى تواجهها املرأة الريفية، واألدوار الهامة التى تؤديها 
  ىف توفري أسباب البقاء إقتصاديا ألرستها، مبا ىف ذلك

                                                            
 .2املرجع السابق، املادة الحادية عرش، فقرة ) 1(
 .املرجع السابق ، املادة الثانية عرش )2(
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كفالة تطبيـق أحكـام هـذه اإلتفاقيـة عملها يف قطاعات اإلقتصاد غري النقدية، وتتخذ جميع التدابري املناسبة ل 
عىل املرأة يف املناطق الريفية، لضامن مشاركتها، عىل قدم املساواة مع الرجل ىف التنمية الريفية واإلفادة منهـا، 

  :)1(ومن ثم تكفل االتفاقية للمرأة للريفية ما يىل
  .املشاركة ىف وضع وتنفيذ التخطيط اإلمناىئ عىل جميع املستويات  )أ

صول إىل تسهيالت العنايـة الصـحية املالمئـة، مبـا ىف ذلـك املعلومـات والنصـائح والخـدمات املتعلقـة الو   )ب
  .بتنظيم األرسة

  .اإلستفادة بصورة مبارشة من برامج الضامن اإلجتامعى  )ج
الحصول عىل جميع أنواع التدريب والتعليم، الرسمى وغري الرسمى، مبا ىف ذلك ما يتصل منه مبحو األمية   )د

لوظيفى، وكذلك التمتع خصوصا بكافة الخدمات املجتمعية واإلرشادية، وذلـك لتحقـق زيـادة كفاءتهـا ا
  .التقنية

تنظيم جامعات املساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل الحصـول عـىل فـرص اقتصـادية مكافئـة لفـرص   )ـه
  .الرجل عن طريق العمل لدى الغري أو العمل لحسابهن الخاص

  .ميع االنشطة املجتمعيةاملشاركة ىف ج  )و
فرصة الحصول عىل االئتامنات والقروض الزراعية، وتسهيالت التسوية والتكنولوجيا املناسـبة، واملسـاواة   )ز

  .ىف املعاملة ىف مشاريع اإلصالح الزراعى وكذلك ىف مشاريع التوطني الريفى
ق الصحية واإلمداد بالكهرباء وامليـاه التمتع بظروف معيشة مالمئة، وال سيام فيام يتعلق باإلسكان واملرف  )ح

  .والنقل واملواصالت
  األهلية القانونية للمرأة ىف شئون حياتها : سابعا

ساوت اإلتفاقية بني املرأة والرجل أمام القانون، حيث تم منحها، أهلية قانونية مامثلة ألهليـة الرجـل ىف 
األهليـة، وتكفـل االتفاقيـة للمـرأة، بوجـه خـاص، الشئون املدنية، ومتت املساواة بينهام ىف فرص مامرسة تلـك 

حقوقا مساوية لحقوق الرجل يف ابرام العقود وإدارة املمتلكات، وتعاملهام عىل قدم املساواة يف جميع مراحل 
اإلجراءات القضائية، واتفقت الدول األطراف عىل اعتبار جميـع العقـود وسـائر أنـواع الصـكوك الخاصـة التـى 

   يستهدف الحد من األهلية القانونية للمرأة باطلةيكون لها أثر قانوىن

                                                            
 .املرجع السابق املادة الرابعة عرش )1(
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و قد تم مبوجب االتفاقية، منح الرجل واملرأة نفـس الحقـوق فـيام يتعلـق بالترشـيع املتصـل بحركـة . والغية 
  .)1(األشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم

ملناسبة للقضاء عىل التمييز وىف أمور الزواج والعالقات العائلية، كفلت االتفاقية جميع التدابري ا
  :ضد املرأة ىف هذا اإلطار، عىل أساس املساواة بني الرجل واملرأة، ومن ذلك

  .)2(نفس الحقوق ىف عقد الزواج  )أ
  .نفس الحقوق ىف حرية اختيار الزوج، وىف عدم عقد الزواج إال برضاها الحر الكامل  )ب
  .هنفس الحقوق واملسئوليات أثناء الزواج وعند فسخ  )ج
نفس الحقوق واملسـئوليات بوصـفهام أبـوين، بغـض النظـر عـن حـالتهام الزوجيـة، ىف األمـور املتعلقـة   )د

  .بأطفالهام وىف جميع األحوال، يكون ملصلحة األطفال اإلعتبار األول
نفس الحقوق ىف أن تقرر، بحرية وبادراك للنتائج، عدد أطفالها والفاصـل بـني الطفـل والـذى يليـه، وىف   )هـ

  .صول عىل املعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من مامرسة هذه الحقوقالح
وتبنيهم، أو ما شابه ذلك  ة والقوامة والوصاية عىل األطفالنفس الحقوق واملسئوليات فيام يتعلق بالوالي  )و

األطفـال  من األعراف، حني توجد هذه املفاهيم ىف الترشيع الوطنى، ويف جميع األحـوال يكـون ملصـلحة
  .االعتبار األول

  .نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة مبا ىف ذلك، الحق ىف اختيار اسم األرسة واملهنة ونوع العمل  )ز
نفس الحقوق لكال الزوجني فيام يتعلق مبلكية وحيازة املمتلكات واإلرشاف عليها وإدارتهـا والتمتـع بهـا   )ح

  .)3(وضوالترصف فيها، سواء بال مقابل أو مقابل ع
وأرست االتفاقية مبدأ انتفاء األثر القانوىن لزواج األطفال ىف الفقره الثانية من املادة السادسة عرش 

  ال يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أى أثر«والتى جاء نصها 

                                                            
 .15املرجع السابق، املادة  )1(
أصبح عقد الزواج ىف مرص له شكل آخر مختلف عن العقد القديم، إذ اآلن، ميكن ألى من الزوجني واملرأة عىل وجه الخصوص أن  )2(

تضع رشوطا ضمن عقد الزوج تضمن لها استقرارها وحقوقها حال قيام العالقة الزوجية، عىل أال يكون ضمن هذه الرشوط ما 
 .يحلل حراما أو يحرم حالال

  .16تفاقية مناهضة التمييز ضد املرأة ، مرجع سبق ذكره، املادة ا )3(
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 قانوىن، وتتخذ جميع اإلجراءات الرضورية مبا ىف ذلك الترشيعى منها، لتحديد سن أدىن للزواج ولجعل تسجيل 
  .)1(»الزواج ىف سجل رسمى أمرا إلزاميا

  آليات إنفاذ اتفاقية مناهضة التمييز ضد املرأة: ثامنا
حرصت الدول أطراف االتفاقية عىل دراسة التقدم املحـرز ىف نطـاق تنفيـذ هـذه اإلتفاقيـة، ولـذلك تـم 

تفاقية، من مثانية عرشـ خبـريا، عند بدء نفاذ اإل االتفاق عىل أن تنشأ لجنه للقضاء عىل التمييز ضد املرأة تتألف، 
عىل أن يصل هذا العدد بعد تصديق الدولة الطرف الخامسة والثالثني عـىل االتفاقيـة أو إنضـاممها إليهـا، إىل ثالثـة 
وعرشين خبريا من ذوى املكانة الخلقية الرفيعة والكفـاءة العاليـة ىف امليـدان الـذى تنطبـق عليـه هـذه اإلتفاقيـة، 

مع إيـالء اإلعتبـار ملبـدأ التوزيـع الجغـراىف  اف من بني مواطنيها ويعملون بصفتهم الشخصية،تنتخبهم الدول األطر 
العادل ولتمثيل مختلف األشكال الحضارية والنظم القانونية الرئيسية، ويسري العمل داخل اللجنة وفق مجموعة من 

  .)2(يتقاضونها نظري عملهم القواعد واالجراءات املنتظمة بشأن انتخاب األعضاء ومدتهم واملكافآت التى
وتتعهد الدول األطراف بأن تقدم إىل األمني العام لألمم املتحـدة، تقريـرا عـام اتخذتـه مـن تـدابري ترشـيعية 
وقضائية وإدارية وغريها من أجل إنفاذ هذه االتفاقية وعن التقدم املحرز يف هذا الصدد، عىل أن تقوم لجنة القضاء 

رير ىف غضون سنة واحدة من بدء النفاذ بالنسبة للدولة املعنية، وعـىل أن ترفـع الـدول عىل التمييز بنظر هذه التقا
كـام يجـوز أن تبـني التقـارير العوامـل . تقاريرها بعد ذلك كل أربع سنوات عىل األقـل، وكلـام طلبـت اللجنـة ذلـك

  .والصعاب التى تؤثر عىل مدى الوفاء باإللتزامات املقررة ىف هذه االتفاقية
مـن  18اللجنة، عادة، فرتة ال تزيد عىل أسبوعني سنويا للنظـر ىف التقاريراملقدمـة وفقـا للـامدة وتجتمع 

وتقـدم . هذه اإلتفاقية، عىل أن تعقد اجتامعاتها ىف مقر األمم املتحـدة أو ىف أى مكـان مناسـب آخـر تحـدده
ملجلـس االقتصـادى واالجتامعـى، اللجنة تقريرا سنويا عن أعاملها إىل الجمعية العامة لألمم املتحدة بواسـطة ا

. ولها أن تقدم مقرتحات وتوصيات عامة مبنية عىل دراسة التقـارير واملعلومـات الـواردة مـن الـدول األطـراف
وتدرج تلك املقرتحات والتوصيات العامة ىف تقرير اللجنة، ثم يحيل األمني العام تقارير اللجنة إىل لجنـة مركـز 

  .)3(املرأة، لغرض إعالمها

                                                            
 .2فقرة  16املرجع السابق، املادة  )1(
  .19،  17املرجع السابق، املواد : ملزيد من التفاصيل حول لجنة القضاء عىل التمييز ضد املرأة، أنظر )2(
  . 21، 20املرجع السابق، املادتني  )3(
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ال عام تقدم، تكفل االتفاقية اتخاذ جميع ما يلزم من تدابري عىل الصعيد الـوطنى للـدول األطـراف، وفض
بهدف تحقيق اإلعامل الكامل للحقوق املعرتف بها ىف هذه اإلتفاقية، كام تتيح االتفاقية التوقيع عليها لجميـع 

 تخضع هذه اإلتفاقيـة للتصـديق، وتـودع الدول، ويسمى األمني العام لألمم املتحدة وديعا لهذه األتفاقية، كام
صكوك التصديق لدى األمني العام، ويكون االنضامم لها متاحا لجميع الدول ويتم االنضامم بإيداع صـكه لـدى 

  .)1(األمني العام
  إعادة النظر ىف اإلتفاقية ونفاذها وآليات التحفظ عليها: تاسعا

، أن تطلـب إعـادة النظـر ىف نصوصـها، وذلـك عـن نصت اإلتفاقية عىل أنه ألية دولة طرف، ىف أى وقت
طريق إشعار خطى يوجه إىل األمني العام لألمم املتحدة، وتقرر الجمعية العامة لألمم املتحدة الخطوات التـي 

  .)2(تتخذ، عند اللزوم ، إزاء مثل هذا الطلب
ثالثـني الـذى يـىل تـاريخ وعن نفاذ االتفاقية فقد اتفقت الدول األطراف عىل أن يبدأ نفاذها ىف اليـوم ال

أما الدول التـى تصـدق عـىل هـذه . إيداع صك التصديق أو اإلنضامم العرشين لدى األمني العام لألمم املتحدة
اإلتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو اإلنضامم العرشين فيبـدأ نفـاذ اإلتفاقيـة إزاءهـا ىف اليـوم 

  .)3(لدولة صك تصديقها أو انضاممهاالثالثني الذى يىل تاريخ إيداع هذه ا
ومن ناحية التحفظ عىل االتفاقية، فقد تقرر أن يتلقى األمني العام لأل مم املتحدة نص التحفظات التـى 
تبديها الدول وقت التصديق أو االنضامم، ويقوم بتعميمها عىل جميع الدول، مع مراعاة أنه ال يجوز إبـداء أى 

  .االتفاقية وغرضهاتحفظ يكون منافيا ملوضوع هذه 
وكام أباحت االتفاقية التحفظ من ناحية، فقد رشعت ىف الوقت ذاته، سحبه من ناحية ثانيـة، ومـن ثـم 
يجوز سحب التحفظات ىف أى وقت بتوجيه إشعار بهذا املعنـى إىل األمـني العـام لألمـم املتحـدة، الـذى يقـوم 

  .)4(فعول إعتبارا من تاريخ تلقيهويصبح هذا اإلشعار نافذ امل. عندئذ بابالغ جميع الدول به

                                                            
  .25، 24تان املرجع السابق، املاد )1(
  .26املرجع السابق، املادة  )2(
  .27املرجع السابق، املادة  )3(
 .28املرجع السابق، املادة  )4(
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وعندما يثور أى خالف بني أطراف االتفاقية حول تفسريها أو تطبيقها، يعرض األمر للتحكيم إذ ال يسوى 
عن طريق املفاوضات، وذلك بناء طلب واحدة من هذه الدول، فإذا مل يتمكن األطراف، خالل ستة أشـهر مـن 

فاق عىل تنظيم أمر التحكيم، جاز ألى من أولئك األطراف إحالة النزاع تاريخ طلب التحكيم، من الوصول إىل ات
  .)1(إىل محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقا للنظام األساىس للمحكمة

  املبحث الثاىن
  موقف مرص من اتفاقية مناهضة كافة اشكال 

  التمييز ضد املرأة
ديق مرص عىل اتفاقية مناهضة التمييـز ينقسم هذا املبحث إىل محورين، ينصب اهتامم أولهام عىل تص

ضد املرأة وتوقيت ذلك التصديق واملدى الزمنى ما بني التوقيع والتصديق، واآلثار املرتتبة ىف كنف مرص نتيجة 
تصديقها هذا، أما املحور الثاىن، فريكز عىل قضية التحفظات التى أبدتها مرص عىل نصوص االتفاقيـة، ودوافعهـا 

  .حفظاتالبداء مثل هذه الت
  :أشكال التمييز ضد املرأةتصديق مرص عىل اتفاقية مناهضة كافة : أوال

مام ال شك فيه أن اتفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز ضد املرأة تعترب من أهم االتفاقات الدولية التـى 
خولهـا دائـرة أنجزتها األمم املتحدة بعد اتفاقات الرشعة الدولية لحقوق اإلنسان، ومـام يزيـد مـن أهميتهـا، د 

االلتزامات القانونية، األمر الذى يضفى عىل نصوصـها قيمـة قانونيـة خاصـة ومـن ثـم تتحمـل الدولـة املخلـة 
  .بأحكامها املسئولية الدولية

ويرى جانب من الفقه أن االتفاقات الدولية لحقوق اإلنسان ومن بينهـا اتفاقيـة مناهضـة كافـة أشـكال 
قواعد القانونية العامة ومن ثـم ال تكـون ملزمـة لألطـراف التـى وقعتهـا أو التمييز ضد املرأة، تصلح مصدرا لل

ويـذهب . )2(صدقت عليها، فحسب بل متتد طبيعتها اإللزامية إىل باقى الدول غري األطـراف ىف تلـك االتفاقـات
  فريق آخر إىل القول بأن أساس القوة اإللزامية التفاقات حقوق اإلنسان بالنسبة للدول غري األطراف

                                                            
 .29املرجع السابق، املادة  )1(
وما  112، ص 1991عبدالواحد الفار، قانون حقوق اإلنسان ىف الفكر الوضعى والرشيعة اإلسالمية، دار النهضة العربية، القاهرة . د) 2(

  .عدهاب
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تعـيش  –شاءت أو مل تشـأ  –من ميثاق األمم املتحدة، حيث أن تلك الدول  56، 55إمنا يكمن ىف نص املادتني  
اآلن ىف ظل نظام قانون دوىل يقوم عىل معايري للسلوك وقيم عليـا مسـتهدفة تـرتبط بواقـع املجتمـع اإلنسـاىن 

حقوق اإلنسان كأحد القيم التـى تحـض األمـم  وتسايره ىف درجة تطوره وعليها إعامال للامتني السابقتني احرتام
  .      )1(املتحدة عىل احرتامها عىل نحو ما ورد ىف االتفاقات الدولية املعنية

وبغض النظر عام إذا كانت اتفاقات حقوق اإلنسان ملزمة لغري أطرافها من عدمه، فإن الثابت واملسلم به إن 
تتمتع بقوة إلزامية ىف مواجهة الدول األطراف فيهـا ومـن ثـم يتعـني  اتفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز ضد املرأة

عىل تلك الدول ضامن متتع املرأة بكافة حقوقها وحرياتها الـواردة باالتفاقيـة حتـى ال تتعـرض للمسـاءلة القانونيـة 
  .  الدولية

لقـول بـأن وىف خصوص تطور موقف مرص من اتفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز ضـد املـرأة، ميكننـا ا
، ثم صدقت عليها بعد ذلك التاريخ بـأكرث مـن عـام 1980يوليو  16توقيع مرص عىل هذه االتفاقية، قد تم  ىف 

، ودخلت حيز النفاذ قى )3( 1981لسنة  434مبوجب القرار الجمهورى الرقيم  )2(1981سبتمرب  18وتحديدا يوم 
وقع عىل عاتق الحكومـة  -حقيقى وقانوىن  –ية التزام أكتوبر من ذات العام، ليكون ذلك التاريخ مبثابة بدا 18

املرصية يحتم عليها احرتام نصوص االتفاقية وعدم اإلخالل بها، إذ انه بوقوع تصديق مرص عىل هذه اإلتفاقيـة 
، تصبح ضمن الترشيعات املرصية الوطنية وتتمتع مبرتبة سامية بني )4(الدولية ودخولها حيز النفاذ ىف مواجهتها

من الدستور، ومن ثم فهى تعترب من  151نني املرصية تىل مبارشة مرتبة الدستور وذلك إعامال لنص املادة القوا
  .)5(النصوص الصالحة للتطبيق أمام جميع السلطات ىف الدولة سواء الترشيعية أو التنفيذية أو القضائية

                                                            
محمد الغمرى، واقع املرأة املرصية ىف ضوء اتفاقية القضاء عىل جميع اشكال التمييز ضد املرأة، مركز قضايا املرأة املرصية، الطبعة ) 1(

  .33، ص 2003األوىل، القاهرة 
نسان واالعالم ، مرشوع حقوق اال ، )محرر(زينب رضوان، اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة، ىف محسن عوض. د) 2(

  .316ص  ، 2005دعم القدرات ىف مجال حقوق االنسان ، برنامج األمم املتحدة االمناىئ ، الطبعة الرابعة ، القاهرة 
  .10، ص 2005، املجلس القومى، القاهرة )2005-2004(التقرير السنوى للمجلس القومى لحقوق اإلنسان) 3(
  .27د املرأة، مرجع سبق ذكره، املادة اتفاقية مناهضة التمييز ض: راجع) 4(
ىف محسن سناء خليل، بعض اإلشكاليات املوضوعية عن االلتزامات الدولية ملرص والناشئة عن املواثيق الدولية لحقوق اإلنسان، ) 5(

  = املعايري الدولية وضامنات حامية حقوق االنسان ىف) محرر(عوض 
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باتت تشكل الوثيقة أو املصدر الرئيىس وتأسيسا عىل ذلك ميكن القول بأن اتفاقية مناهضة التمييز ضد املرأة 
ىف بيان حقوق املرأة املرصية، وأن ما تتخذه الحكومة املرصية عىل مستوى سلطاتها العامـة مـن إجـراءات وتـدابري 

، ال تعدو إال أن تكون امتثـاال واتسـاقا مـع مـا تقىضـ بـه أحكـام اتفاقيـة )اإلنشاء أو اإللغاء(إيجابية كانت أو سلبية
  . )1(ييز ضد املرأة من إلتزامات وما تضعه عىل كاهل األطراف من تبعاتمناهضة التم

الـواردة باتفاقيـة مناهضـة التمييـز  –بخالف  تلك املتحفظ عليها  - وعىل هذا النحو تتمتع املبادىء واألحكام
ألحكامهـا أو  ضد املرأة بالحامية املقررة للنصوص الدستورية، إذ يعد صدور أى قانون الحق لها ينطوى عىل مخالفة

معدال لها، مخالفة دستورية بحسبان أن هذا القانون الجديد سيوصم بعيب عدم الدستورية ملخالفته ألحكام اتفاقية 
دولية لحقوق اإلنسان تم تصديقها من جانب الحكومة املرصية وباتت نافذة ىف حقها قانونا، ومن ثـم يكـون هـذا 

  .  )2(دستورية العلياالقانون قابال لإللغاء من جانب املحكمة ال
  التحفظات التى طرحتها مرص بشأن االتفاقية: ثانيا

رغبة من األمم املتحدة ىف دفع االهتامم الـدوىل بحقـوق اإلنسـان إىل األمـام وعـدم الضـجر منهـا، فقـد 
استخدام الـدول األطـراف ىف أى اتفاقيـة حقوقيـة، لحـق الـتحفظ عـىل  -كمبدأ عام  -أباحت املنظمة الدولية 

نصوص التى قد تجد الدولة نفسها غري قادرة عىل تنفيذ اإللتزامـات التـى تفرضـها، وترغـب مـع ذلـك ىف أن ال
مـع  -أيـة اتفاقيـة  -تصدق عىل هذه االتفاقية أو تلك، فكان أن سمح لهذه الدول بالتصـديق عـىل االتفاقيـة 

  .  )3(إبداء التحفظات عىل النصوص التى ترغب ىف عدم االلتزام بها

                                                            
  .215ص  ، 2006-2005رة الخارجية بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة االمناىئ ، القاهرة ، الدستور والترشيعات املرصية ، وزا  =     

ماجد الرشبينى، اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة، ىف قيادات املرأة وتحديات املستقبل، : وملزيد من التفاصيل راجع
  .47-45، ص ص 2004وزارة الشباب، فريدريش أيربت، القاهرة 

   .47املرجع السابق، ص ) 1(
عوض محمد عوض، املحكمة الدستورية العليا وحامية حقوق اإلنسان : من الدستور املرصى، وللمزيد، راجع 151راجع نص املادة ) 2(

، حقوق )معدون(عبدالعظيم وزير. محمد السعيد الدقاق، د. محمود رشيف بسيوىن، د. املكفولة ىف الدستور املرصى، ىف د
 241، ص 1989دراسات تطبيقية عن العامل العرىب، املجلد الثالث، دار العلم للماليني، الطبعة األوىل، بريوت، نوفمرب .. اإلنسان 

 .وما بعدها
  .36-35محمد الغمرى، مرجع سبق ذكره، ص ) 3(
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سمحت اتفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز ضد املرأة للدول األطراف فيها بإبداء التحفظات عـىل وقد 
نصوصها ىف حاالت معينة وبرشوط محددة، حيث يتلقـى األمـني العـام لألمـم املتحـدة نـص التحفظـات التـى 

يكون التحفظ منافيـا  تبديها الدول وقت التصديق أو االنضامم ويقوم بتعميمها عىل جميع الدول، ويشرتط أال
بتوجيـه إشـعار بهـذا املعنـى إىل  -ىف أى وقـت  -ملوضوع االتفاقية وغرضها، مع إمكانية سحب هـذا الـتحفظ 

  .)1("األمني العام الذى يقوم عىل الفور بإبالغ الدول األخرى به ويصبح هذا اإلشعار نافذا من تاريخ تلقيه
أشكال التمييز ضـد املـرأة، حـق الـتحفظ بـأال يكـون  وكام هو مالحظ فقد قيدت اتفاقية مناهضة كافة

منافيا ملوضوع اإلتفاقية وغرضها، ومع ذلك فقـد جـاءت التحفظـات املبـداه مـن جانـب الـدول عـىل نصـوص 
اإلتفاقية من الشمول واالتساع لدرجة أفرغت تلك النصـوص املـتحفظ عليهـا مـن مضـمونها الحقيقـى، فمـن 

تحفظا عىل نصوصها، معظمها متعارضة مع  105دولة منها  40تفاقية أوردت إجامىل عدد الدول األطراف ىف اال 
ىف  4الهدف والغاية من االتفاقية، األمر الذى دفع بلجنة القضاء عىل التمييز ضد املرأة إىل إصدار توصيتها رقم 

ه مـع غايـة ، معربة عن قلقها إزاء عدد التحفظات الكبري والذى يبدو عـدم تواءمـ1987الجلسة السادسة عام 
وهدف االتفاقية، كام حثت اللجنة الدول األطراف بإعادة النظر فيام أبدتـه مـن تحفظـات بغيـة إلغائهـا، ثـم 

بإعـادة النظـر ىف هـذه التحفظـات عـىل أسـاس  1992بالجلسة الحادية عرش عـام  20طالبت ىف توصيتها رقم 
  .)2(تعزيز تنفيذ كافة معاهدات حقوق اإلنسان

، عـن 1981تصديقها عىل اتفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز ضـد املـرأة عـام  وقد أفصحت مرص حني
  .)3(نوعني من التحفظات، أولهام يدخل ىف إطار التحفظ باالستبعاد وثانيهام يعترب من التحفظات التفسريية

وينطبق نوعا التحفظ املشار إليهام عىل ما أبدته مرص من تحفظات عىل نصوص اتفاقيـة مناهضـة 
  :أشكال التمييز ضد املرأة ، وهو ما نفصله عىل النحو التاىل كافة

                                                            
  .28اتفاقية مناهضة التمييز ضد املرأة، مرجع سبق ذكره، نص املادة : راجع) 1(
  .36غمرى، مرجع سبق ذكره، ص محمد ال) 2(
  .98-97، ص ص  2005إبراهيم العناىن ، القانون الدوىل العام ، دار النهضة العربية، الطبعة الخامسة، القاهرة . د )3(
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بشأن منح املرأة حقا متساويا مع حق الرجل فيام يتعلـق ) 9(التحفظ عىل نص الفقرة الثانية من املادة   )1

بجنسية أطفالها بأن يكون ذلك دون إخالل باكتساب الطفل الناتج عن زواج لجنسية أبيه، وذلك تفاديـا 
الجنسيتني ىف حالة اختالف جنسـية األبـوين اتقـاء لـإلرضار مبسـتقبله، إذ أن اكتسـاب الطفـل  الكتساب

لجنسية أبيه هو أنسب األوضاع له وال مسـاس ىف ذلـك مببـدأ املسـاواة بـني الرجـل واملـرأة، إذ املـألوف 
ظ عـىل هـذه موافقة املرأة ىف حالة زواجها من أجنبى عىل انتساب أطفالها لجنسية األب ويعتـرب الـتحف

  .املادة من التحفظات التفسريية
وقد تم سحب هذا التحفظ مبوجب التعديالت األخرية ىف قانون الجنسية، إذ أصبح من حق الطفـل ألب 

بتعديل بعض أحكـام القـانون رقـم  2004لسنة  154أجنبى اكتساب جنسية أمه املرصية، حيث صدر القانون 
قا املساواة ىف املركز القانوىن ألبناء الزوجة املرصـية املتزوجـة مـن بشأن الجنسية املرصية محق 1975لسنة  26

  :)1(من قانون الجنسية، األحكام التالية 2أجنبى، حيث استبدل بنص املادة 
  :يكون مرصيا

 .من ولد ألب مرصى أو أم مرصية  )1
 .العكس من ولد ىف مرص من أبوين مجهولني، ويعترب اللقيط ىف مرص مولودا فيها ما مل يثبت  )2

ويكون ملن تثبت له جنسية أجنبية إىل جانب الجنسية املرصية إعامال ألحكام الفقرة السابقة، أن يعلـن 
وزير الداخلية رغبته ىف التخىل عن الجنسية املرصية، ويكون إعالن هـذه الرغبـة بالنسـبة للقـارص مـن نائبـة 

  .أيهامالقانوىن أو من األم أو من متوىل الرتبية ىف حالة عدم وجود 
وللقارص الذى زالـت عنـه الجنسـية املرصـية، تطبيقـا ألحكـام الفقـرتني السـابقتني، أن يعلـن رغبتـه ىف 

  .اسرتاداها خالل السنة التالية لبلوغة سن الرشد
ويصدر باإلجراءات واملواعيد التى تتبع ىف تنفيذ أحكـام الفقـرتني السـابقتني قـرار مـن وزيـر الداخليـة، 

  .الجنسية املرصية بالتخىل أو ردها، إعامال لهذه األحكام بقرار منهويكون البت ىف زوال 
  بشأن مساواة املرأة بالرجل ىف كافة األمور) 16(التحفظ عىل نص املادة   )2

                                                            
رصية وكيف نبدأ اإلصالح، املنظمة امل.. من أين تبدأ املصادرة .. عبد الـلـه خليل، الحقوق املدنية والسياسية ىف الترشيع املرصى) 1(

 .466، ص 2004لحقوق اإلنسان، القاهرة 



    املركز  القومي

206 

  

املتعلقة بالزواج وعالقات األرسة أثناء الزواج وعند فسخه بـأن يكـون ذلـك دون إخـالل مبـا تكفلـه الرشـيعة  
مقابلة لحقوق الزوج، ومبا يحقق التوازن العادل بينهام، وذلـك مراعـاة ملـا تقـوم  اإلسالمية للزوجة من حقوق

عليه العالقات الزوجية ىف مرص من قدسية مستمدة من العقائد الدينية الراسخة التى ال يجوز الخروج عليهـا، 
ت عـىل نحـو مـن واعتبار بأن من أهم األسس التى تقوم عليها هذه العالقات، التقابـل بـني الحقـوق والواجبـا

التكامل الذى يحقق املساواة الحقيقية بني الزوجني بدال من مظاهر املساواة الشكلية التـى ال تحقـق للزوجـة 
مصلحة نافعة من الزواج بقدر ما تثقل كاهلها بقيود، ذلك أن أحكام الرشيعة اإلسالمية تفرض عىل الزوج أداء 

ىف حـني . إنفاقا كـامال ثـم أداء نفقـة عـدة لهـا عنـد الطـالق الصداق املناسب للزوجة واإلنفاق عليها من ماله
تحتفظ الزوجة بحقوقها الكاملة عىل أموالها وال تلتزم باإلنفاق عىل نفسها؛ ولذلك قيدت الرشيعة حق الزوجة 

وهذا من نوع . )1(ىف الطالق بأن أوجبت أن يكون ذلك بحكم القضاء ىف حني مل تضع مثل هذا القيد عىل الزوج
  .فظات التفسرييةالتح

من املادة التاسعة والعرشين بشأن حق الدولة املوقعة عىل االتفاقيـة ىف إعـالن ) 2(التحفظ عىل الفقرة   )3
من تلك املادة بشأن عرض ما قد ينشأ من خالف بني الدول حول تفسـري أو تطبيـق ) 1(التزامها بالفقرة 

وينـدرج هـذا . )2(بنظام التحكـيم ىف هـذا املجـالهذه االتفاقية عىل هيئة التحكيم وذلك تفاديا للتقيد 
  . )3(التحفظ ضمن أشكال التحفظ باالستبعاد

وأن جمهورية مرص العربية عىل استعداد لتنفيذ ما جـاء بقـرارات " تحفظ عام عىل املادة الثانية مؤداه   )4
  .)4("هذه املادة برشط أال يتعارض ذلك مع الرشيعة االسالمية

اض تحفظات مرص عىل االتفاقية، يجدر بنا، أن نتطرق إىل جانـب مـن االعرتاضـات وبعد أن قمنا باستعر 
الدولية عىل تحفظات مرص سالفة البيان، وهى اعرتاضات الغرض منها وضع مرص عـىل طريـق حاميـة حقـوق 

  داخلاملرأة خاليا من أى متييز ضدها ىف كافة مناحى شئون الدولة والحياة عموما، فثمة اعرتاضات كثرية سواء 

                                                            
  .16اتفاقية مناهضة التمييز ضد املرأة ، مرجع سبق ذكره، املادة : انظر ىف ذلك) 1(
  . 29املرجع السابق، املادة ) 2(
  .98-97إبراهيم العناىن، القانون الدوىل العام، مرجع سبق ذكره، ص ص . د: راجع )3(
  .2ضد املرأة، مرجع سبق ذكره، املادة  اتفاقية مناهضة التمييز  )4(
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املحافل الدولية ذات الصلة بحقوق اإلنسان والسيام اللجنة املعنية بالقضاء عىل التمييز ضد املرأة أو خارج  
من االتفاقية عىل أساس أن التحفظ  2هذه املحافل، وقد كانت هذه االعرتاضات حول تحفظ مرص عىل املادة 

ن الدوىل العام فيام يتصل بالتحفظ عىل العام الذى أبدته مرص ىف هذا الخصوص يخالف قواعد القانو 
املعاهدات والتى تتطلب لصحة التحفظ عليها أال يأىت عىل نص عام يتعلق باملبادىء الرئيسية التى يقوم عليها 

ولهذا حفلت املناقشات التى تتم ىف إطار . االتفاق الدوىل مبا يؤدى ىف النهاية إىل تفريغ االتفاق من مضمونة
حول التقارير املقدمة إليها من مرص، باملطالبات املستمرة بأن تقوم مرص بسحب التحفظ اللجنة املذكورة 

  .)1(باعتباره يتعارض واملقاصد الرئيسية لالتفاقية 2الوارد عىل املادة 
وقد كانت هناك اعرتاضات مستمرة أيضا ضمن املناقشات التى تثريها لجنة املرأة بشأن تحفظ مرص 

اقية والخاصة مبنح املرأة حقا متساويا مع حق الرجل فيام يتعلق بجنسية أطفالها، وقد من االتف 9عىل املادة 
استجابت مرص لتلك االعرتاضات من جانب وإىل املطالبات املحلية الوطنية من جانب آخر، حيث تم تعديل 

  .)2(مبا يحقق املساواة بني املرأة والرجل ىف هذا الخصوص - كام أسلفنا  - قانون الجنسية 

  املبحث الثالث 
  اتفاقية مناهضة أشكال التمييز ضد املرأة 

  والترشيع املرصى
يدور هذا املبحث حول محورين رئيسيني، تحدثنا عن جانب من الترشيعات الوطنية الخاصة بـاملرأة ىف 

ة أولهام، ثم انتلقنا لبحث وتحليل مدى االنسجام والتوافق بني الترشـيعات املرصـية وأحكـام اتفاقيـة مناهضـ
  .التمييز ضد املرأة ىف ثانيهام

  الترشيعات الوطنية الخاصة باملرأة: أوال
تحظى املرأة باهتامم كبري من جانب املرشع املرصى نظرا للطبيعة الخاصة التى تتمتع بها املـرأة، فضـال 

ات التـى عن رضورة توفري ضامنات ترشيعية وقانونية تكفل لها راحتها وكرامتها، والحد من اإلهانات والتحرشـ
  . قد تتعرض لها ىف أى مكان

  إن –وحسن فعل املرشع املرصى، عندما أفرد موادا خاصة باملرأة ىف أغلب 

                                                            
  .49ماجد الرشبينى، مرجع سبق ذكره، ص  )1(
 .467-465، مرجع سبق ذكره، ص ص ...عبد الـلـه خليل، الحقوق املدنية والسياسية: للمزيد، راجع )2(
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الترشـيعات الصـادرة عـن السـلطة الترشـيعية، بشـأن تنظـيم أمـور الدولـة سـواء السياسـية أم  -مل يكن كل  
ك للـدور الـذى تلعبـه املـرأة ىف املجتمـع، االجتامعية أم االقتصـادية أم الثقافيـة، ذلـك ألن املرشـع لديـه إدرا

وتأسيسا عىل هذا الدور، فإن تحرك املرأة وانتقالها سواء لغرض العمـل أو ألغـراض حياتيـة أخـرى، يقتىضـ أن 
يكون هناك رادع لكل من يتعاملون عىل أساس اعتبارات يشوبها التمييز أو باستخدام أسـاليب وتعبـريات غـري 

  .متهاالالئقة تجرح مشاعرها وكرا
وفوق كل ذلك، فإن املرشع وبعد إقرار ما يوفر للمرأة الحياة الكرمية بال تحرشات وبال اعتـداءات، يـأىت 
الدور إلفساح الطريق أمامها ىك تلعب دورا ىف تنمية املجتمع من خالل اإلقرار لها مبزيد من الحقوق ىف مجـال 

  . اكتامل الصورة الحقوقية للمرأة ىف مرص العمل العام، سياسيا وإقتصاديا واجتامعيا وثقافيا، بغية
وعىل أية حال، فالقوانني املرصية عىل اختالفها، جاءت منظمة ألحوال املرأة كل حسب مجاله وتخصصه 

ألـخ القـوانني ..... سواء كان قانون العمل أو قانون العقوبات أو قوانني األحوال الشخصـية أو قـانون الجنسـية 
وسنكتفى ىف دراستنا الحالية باستعراض بعضا من القوانني ونصوص  .أة ضمن نصوصهااملرصية التى تناولت املر 

ومـن تلـك . القوانني التى تعالج أوضاع املرأة املرصية وتضـع آليـات محـددة لضـامن صـون حقوقهـا وكرامتهـا
  :القوانني وعىل سبيل املثال، اآلىت

  قوانني األحوال الشخصية ىف مرص: أوال
عددا من األحكـام القانونيـة التـى تصـب ىف صـالح املـرأة ضـمن نصـوص قـوانني أصدر املرشع املرصى 

األحوال الشخصية، وهو يهدف بهذه القوانني، تحسني أحوال املرأة والحد مـن معاناتهـا سـواء بـإقرار حقهـا ىف 
 مخالعة زوجها أو حقها ىف النفقة لها ولصـغارها أو امتـداد سـن الحضـانة للقـدر الـذى يشـبع عاطفتهـا نحـو

  :األمومة، ومن قوانني األحوال الشخصية التى قررت حقوقا للمرأة، ما يىل
، منها نظام الخلـع، ويحقـق رسعـة الفصـل ىف )1(، وقد جاء بعدد من القواعد 2000لسنة  1القانون رقم   -

كثري من الدعاوى حيث تطلب املرأة مخالعة زوجها اسـتنادا إىل مجـرد كراهـة الحيـاة معـه، وال تحكـم 
كام نص القانون عىل أنه ال يصح أن يكون . مة بالتطليق للخلع إال بعد محاولة الصلح بني الزوجنياملحك
  مقابل

                                                            
شخصية، الجريدة الرسمية، القاهرة بشأن تنظيم اجراءات التقاىض لألحوال ال 2000لسنة  1القانون رقم : حول تفاصيل ذلك، راجع) 1(

2000.  
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، ومن فوائد القانون أنـه نـص عـىل إثبـات )1(الخلع اسقاط حضانة الصغار أو نفقتهم أو أى حق من حقوقهم 
من الزوجني إال باإلشهاد والتوثيق، وبـذلك الطالق واملراجعة، فطبقا له، ال يعتد ىف إثبات الطالق عند إنكار أى 

تم التغلب عىل مشكلة زواج املطلقة من آخر، كام قرر كـذلك التطليـق مـن زواج عـرىف، حيـث تقبـل دعـوى 
، والهدف من ذلك هو رفع )2(التطليق أو الفسخ إذا كان الزواج ثابتا بأية كتابة، أى زواجا رشعيا لكنه غري موثق

  .يا ثم غدر بهن األزواج أو تركوهن دون تطليقاملعاناة عمن تزوجن عرف
، وهو القانون الخاص بإنشاء محكمة لألرسة، تختص بنظر جميع الدعاوى )3(2004لسنة  10القانون رقم   -

التى تهدد استقرار األرسة املرصية، مع محاولة إنهاء الخالفات بالصلح بني األطراف املتنازعـة مـن خـالل 
، وكان القصد من إنشاء هذه املحـاكم، هـو تنظـيم اجـراءات الطـالق )4(لكمكاتب التسوية املخصصة لذ 

واملنازعات األرسية كافة بتجميعها ىف ملف واحد يكون برمته أمام قاض واحد والذى يكون بذلك، ملـام 
  .بكافة أبعاد النزاع، مام يرتتب عليه رسعة البت فيه وىف النزاعات املتصلة به

، وهـو القـانون الخـاص بنظـام تـأمني األرسة، ويهـدف إىل ضـامن تنفيـذ )5(2004لسـنة  11القانون رقم   -
األحكام الصادرة بتقرير نفقة للزوجة أو املطلقة أو األوالد ويتـوىل بنـك نـارص اإلجتامعـى اإلرشاف عـىل 
تنفيذه، كام تم مبوجبه إنشاء صندوق نظام تأمني األرسة الذى يتبع بنك نـارص اإلجتامعـى، ووفقـا لهـذا 

جنيها عن كل حالة زواج أو طالق أو مراجعـة  50دوق تلتزم األرسة باإلشرتاك ىف نظام التأمني بواقع الصن
جنيها عن كل حالة ميالد، ويكون تحصيل هـذه املبـالغ وتوريـدها إىل الصـندوق بقـرار مـن وزيـر  20و

  . العدل بالنتسيق مع الوزير املختص

                                                            
، املعايري )محرر(حقوق املرأة ىف مرص بني املعايري الدولية والواقع، ىف محسن عوض، منى ذو الفقار: ملزيد من التفاصيل، راجع) 1(

  .319- 318الدولية وضامنات حامية حقوق اإلنسان ىف الدستور والترشيعات املرصية، مرجع سبق ذكره، ص ص 
  .317منى ذو الفقار، املرجع السابق، ص : للمزيد من املعلومات، أنظر )2(
  . 2004بشأن محكمة األرسة، الجريدة الرسمية، القاهرة  2004لسنة  10القانون رقم : راجع) 3(
حوال مرصية، خطوة جديدة نحو تطوير القضاء املرصى، مجلة أ : عبدالعال الديرىب، محكمة األرسة: للمزيد من املعلومات، راجع) 4(

   .122-121، ص ص  2004، مؤسسة األهرام ، القاهرة ، شتاء ) 20(العدد 
 .2004، الجريدة الرسمية، القاهرة 2004لسنة  11القانون رقم : ملزيد من الفاصيل، أنظر) 5(
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، وقـد رفـع القـانون الجديـد سـن حضـانة )1(1985لسـنة  100، بتعـديل القـانون 2005لسنة  4القانون   -

الصغار للبنت والولد إىل خمسة عرش عاما عىل حد سواء، مبا يكون فيـه مـن تعزيـز لوضـع املـرأة فـيام 
يتعلق بحضانة أطفالها وعدم تعريضها لألعباء والخالفات التـى تثـار ىف هـذا الصـدد، واملعلـوم أن سـن 

  .ن عرش سنوات للولد وإثنتى عرشة سنة للبنتالحضانة ىف القانون القديم كا
لسـنة   26قـانون الجنسـية رقـم  بتعـديل بعـض أحكـام 2004لسـنة  154القانون رقم : ثانيا

1975.  
  .)2(وقد أباح القانون الجديد اكتساب ابن املرصية املتزوجة من أجنبى للجنسية املرصية

  لخاصة باملرأة، وتعديالته ا1937لسنة  58قانون العقوبات رقم : ثالثا
حرص املرشع املرصى عندما وضع قانون العقوبات املرصى عىل أن يضمنه نصوصـا متخصصـة ىف شـئون 
حامية املرأة وصيانة كرامتها، فقدم هذا القانون منوذجا ترشيعيا رادعا لكل مـن يفكـر ىف أن ينـال مـن كرامـة 

دوىل ىف كنـف مرصـ ىف هـذا الخصـوص، فقـد املرأة وإنسانيتها منذ زمن بعيد بل وحتى قبل ترتيب أى التـزام 
والتى جاء نصـها  267دشن املرشع ضمن مواد قانون العقوبات نصوصا تردع املغتصبني، وهذا ما أرسته املادة 

إلـخ املـادة، وكـذا مـن يخطـف )...السجن املشـدد(من واقع أنثى بغري رضاها يعاقب باألشغال الشاقة املؤقته"
كل مـن «من قانون العقوبات ومؤداه  290وبة رادعة حسبام أورد نص املادة أنثى بأى وسيلة كانت يواجه عق

، ومـع )السجن املؤبد(خطف أنثى بالتحايل أو اإلكراه بنفسه او بواسطة غريه يعاقب  باألشغال الشاقة املؤبدة
  .»ذلك يحكم عىل فاعل هذه الجناية باإلعدام إذا اقرتنت بها جناية مواقعة املخطوفة بغري رضاها

 306وحامية لحياء املرأة وصيانة لكرامتها اإلنسانية وخاصـة ىف األمـاكن العامـة، فقـد جـاء نـص املـادة 
  يعاقب بالحبس مدة ال تزيد«من قانون العقوبات عىل  »أ«مكرر

                                                            
  .2005القاهرة،  ، الجريدة الرسمية،1985لسنة  100بتعديل بعض أحكام القانون رقم  2005لسنة  4القانون رقم : أنظر) 1(
  .446عبد الـلـه خليل، الحقوق املدنية والسياسية ىف الترشيع املرصى، مرجع سبق ذكره، ص : ملزيد من التقاصيل، أنظر) 2(

                 =  
  .2004، الجريدة الرسمية، القاهرة 1975لسنة  26بتعديل قانون الجنسية رقم  2004لسنة  154القانون : أنظر كذلك  =
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.. عىل شهر كل من تعرض ألنثى عىل وجه يخدش حياءها بالقول أو بالفعل ىف طريـق عـام أو مكـان مطـروق 
  .  )1(»ألخ املادة

، حيث أنه مبوجب القانون الجديد، )2(بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات 1999لسنة  14القانون رقم   -
من قانون العقوبات وقد كانت تنص عىل عدم توقيـع عقوبـة اإلعـدام املنصـوص عليهـا ىف  291ألغيت 
مبثابة طوق النجاة  عقوبات، عىل من تزوج زواجا رشعيا مبن خطفها، وجاء هذا اإللغاء ليكون 290املادة 

للمرأة املرصية من كارثة الزواج ممن خطفها ومثل بجسدها، مام يعـد مخالفـة ألبسـط قواعـد حقـوق 
سيكون راداعا لكل املجرمني الـذين تسـول لهـم ذواتهـم الدنيئـة  291وهذا اإللغاء لنص املادة . اإلنسان

  .  النيل من كرامة املرأة واالعتداء عليها
بتعديل بعض أحكام قـانون العقوبـات، وهـو التعـديل الخـاص بإضـافة مـادة  2008ة لسن 126القانون   -

مـع مراعـاة حكـم " اإلناث والتى جاء نصها مكرر بتجريم ختان  242جديدة لقانون العقوبات تحت رقم 
من قانون العقوبات ودون اإلخالل بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مـدة ال  61املادة 

قل عن ثالثة اشهر وال تجاوز سنتني أو بغرامة ال تقل عن ألف جنيه وال تجاوز خمسة آالف جنيـه كـل مـن ت
، األمر )3("من قانون العقوبات عن طريق إجراء ختان ألنثى 242، 241أحدث الجرح املعاقب عليه ىف املادتني 

  . بون جرمية الختان ىف حق األنثىالذى يعنى محارصة كل املنحرفني سواء كانوا أطباء أو غريهم ممن يرتك
  مدى االنسجام والتوافق بني الترشيعات املرصية وأحكام االتفاقية : ثانيا

نرصد ىف هذا املحور مدى االنسجام والتالقى بني الترشيع املرصى واتفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز 
عىل بني القوانني املرصية، لنضع أيدينا عىل ضد املرأة، ونستهل عرضنا بالدستور باعتباره القانون األسمى واأل 

  جوانب االتفاق بني الدستور

                                                            
، " أ"مكرر 306،  290، 267، املواد 1993، مركز البحوث والدراسات القضائية، القاهرة، 1937لسنة  58العقوبات املرصى رقم  قانون) 1(

بتعديل قانون  2003لسنة  95الخصوص أنه تم إلغاء عقوبة األشغال الشاقة مبوجب القانون الجدير بالذكر ىف هذا .  202- 190ص ص 
  .مؤبدة ة السجن املشدد إذا كانت مؤقتة والسجن املؤبد إذا كانتالعقوبات حيث استبدلت بعقوب

 .1999، الجريدة الرسمية، القاهرة 1937لسنة  58بتعديل  بعض أحكام  قانون العقوبات رقم  1999لسنة  14القانون رقم : أنظر) 2(
مكرر، القاهرة  24جريدة الرسمية، العدد ، ال1937لسنة  58بتعديل قانون العقوبات رقم  2008لسنة  126القانون رقم : أنظر) 3(

2008 . 
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املرصى واالتفاقية الدولية التى باتت مبجرد تصديق مرص عليها وقبولها، قانونا من القوانني املرصية بل تسمو  
  .لدرجة تجعلها ىف مرتبة تىل النصوص الدستورية

ىل حامية األمومة، وجعلت كفالة هذه الحامية التزاما عىل من الدستور تنص ع 10 فمثال إذا كانت املادة
تكفل الدولة حامية األمومة والطفولـة، وترعـى الـنشء والشـباب، وتـوفر :" عاتق الدولة، حيث نصت عىل أن 

، فإن هذا النص الوطنى يتفق مع مـا أوردتـه اتفاقيـة مناهضـة أشـكال "لهم الظروف املناسبة لتنمية ملكاتهم
من حامية األمومة ومراعاة املـرأة الحامـل قبـل وبعـد الـوالدة بتـوفري  12/2، 4/2ملرأة ىف موادها التمييز ضد ا

  .)1(الخدمات املجانية لها والتغذية الكافية خالل فرتىت الحمل والرضاعة
تكفل الدولة التوفيق بني واجبات املرأة نحو األرسة وعملهـا ىف " عىل  11وعندما ينص الدستور ىف مادته 

جتمع ومساواتها بالرجل ىف ميادين الحياة السياسية واالجتامعية والثقافية ، ودون إخـالل بقواعـد الرشـيعة امل
" من اتفاقية مناهضـة التمييـز ضـد املـرأة ومؤداهـا  3، فإن ذلك ليس بعيدا عام جاء به نص املادة "اإلسالمية

ية واالجتامعيـة واالقتصـادية والثقافيـة، كـل تتخذ الدول األطراف ىف جميع امليادين والسـيام امليـادين السياسـ
التدابري املناسبة مبا ىف ذلك الترشيعى منها، لكفالة تطور املرأة وتقدمها الكاملني، وذلـك لتضـمن لهـا مامرسـة 

ويبـدو لنـا بنظـرة تحليليـة  )2("حقوق اإلنسان والحريات األساسية والتمتع بها عىل أساس املساواة مـع الرجـل
والدوىل، مدى االتفاق بينهام حول كفالة الحقوق السياسية واالجتامعية والثقافية للمرأة عـىل للنصني الوطنى 

  .   قدم املساواة مع الرجل
بني الرجل واملـرأة ىف التمتـع بفـرص متسـاوية ىف ميـدان العمـل،  14و  13ومل يفرق الدستور ىف مادتيه 

عـىل أن الوظـائف العامـة حـق للمـواطنني دون  واعترب أن العمل حق وواجب ورشف تكفله الدولة، كام أكـد
، مـام يعنـى اتفـاق )ب(فقـرة  7وكذا املادة ) د(، ) ب(، ) أ(ىف فقراتها  11متييز، وهذا ما يتفق مع نص املادة 

  . )3(النص الوطنى مع النص الدوىل حول كفالة حقوق املرأة ىف العمل وتوىل املناصب العامة

                                                            
، وكذلك اتفاقية مناهضة التمييز ضـد املـرأة، مرجـع سـبق ذكـره، املادتـان 10الدستور املرصى، مرجع سبق ذكره، نص املادة : راجع) 1(

4/2 ،12/2.  
  .11الدستور املرصى، مرجع سبق ذكره، نص املادة : راجع) 2(
  .3ضة التمييز ضد املرأة، مرجع سبق ذكره، نص املادة اتفاقية مناه: راجع كذلك - 
اتفاقية مناهضة التمييز ضد املرأة، مرجع سـبق : ، راجع أيصا14،  13الدستور املرصى، مرجع سبق ذكره، نصا املادتني : للمزيد راجع) 3(

  .فقره ب 7فقراتها أ، ب، د، املادة  11ذكره، نص املادة 
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عـىل أن الدولـة  16جتامعية والصحية، فقد أكد الدستور ىف مادته رقـم وبالنسبة للخدمات الثقافية واال 
تكفل متتع املرأة بالخدمات الثقافية واالجتامعية والصحية بشكل متساو مع الرجل، وألزام الدولـة بـأن تعمـل 

فالـة عـىل ك 17بوجه خاص عىل توفري تلك الخدمات للقرية ىف يرس وانتظام رفعا ملستواها، كام أكد ىف املـادة 
الدولة لخدمات التأمني االجتامعى والصحى ومعاشـات العجـز عـن العمـل والبطالـة والشـيخوخة للمـواطنني 

، )هــ، و -11/1(،)3(جميعا دون متييز، ويتفق ما نصت عليه هاتان املادتـان مـع مـا أقرتـه االتفاقيـة ىف املـواد
  .)1()،ح.....أ، ب، -14/2(، )14/1(، )12/1(

عىل  21، 20، 18محو األمية، مل مييز الدستور بني الرجل واملرأة، حيث أكد ىف مواده وىف ميدان التعليم و 
أن التعليم حق تكفله الدولة لجميع املـواطنني بـدون متييـز، وهـو ىف مؤسسـات الدولـة التعليميـة مجـاىن ىف 

من أجل تحقيقه، واعترب الدستور محو األمية واجبا وطنيا يجب أن تجند كل طاقات الشعب . مراحله املحتلفة
وقد جاءت نصوص الدستور منسجمة مع نصوص االتفاقية الدولية فيام يتعلق مبسـائل التعلـيم ومحـو األميـة 

، األمر الذى يعكس أهمية تعلـيم ومحـو أميـة املـرأة عـىل )2()ح(حتى ) أ(وذلك ىف مادتها العارشة فقراتها من 
  .والدوىل لها ذلك  املستويني املحىل والدوىل، حيث كفل املرشعان الوطنى

عىل كفالة متتع املـرأة بنصـيب عـادل مـن النـاتج القـومى  36، 35، 34، 26، 25وأكد الدستور ىف مواده 
يحدده القانون باملراعاة لعملها أو ملكيتها غري املستغلة، كام أن لها نصيبا ىف إدارة املرشوعات االقتصـادية وىف 

صونة كملكية الرجل فـال يجـوز فـرض الحراسـة عليهـا إال ىف األحـوال أرباحها، كام أن امللكية الخاصة للمرأة م
املبينة ىف القانون وبحكم قضاىئ وال تنزع ملكيتها إال للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون، فضـال عـن 

ويض، كام ال أنه ال يجوز تأميم امللكية الخاصة للنساء أو الرجال إال العتبارات الصالح العام وبقانون ومقابل تع
وباالنتقـال إىل الـنص الـدوىل املتمثـل ىف . )3(يجوز مصادرة امللكية الخاصة للنساء أو الرجـال إال بحكـم قضـاىئ

  اتفاقية مناهضة التمييز ضد املرأة نجد أن هناك اتفاق بني النص الوطنى والنص الدوىل ىف حدود

                                                            
  .14، 12، 11، 3اتفاقية مناهضة التمييز ضد املرأة، مرجع سبق ذكره، املواد : لدستور املرصى، راجع كذلكمن ا 17، 16راجع املادتني ) 1(
  .10اتفاقية مناهضة التمييز ضد املرأة، مرجع سبق ذكره، املادة : ، راجع أيضا 21، 20، 18راجع الدستور املرصى، مواده ) 2(
  .36، 35، 34، 26، 25راجع الدستور املرصى، املواد ) 3(
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  .)1(تفاقية الدوليةمن اال  16من املادة ) ح/1(و الفقره 15من املادة ) 2(الفقرة 
وهم متسـاوون ىف الحقـوق املواطنون  لدى القانون سواء " منه عىل  40وينص الدستور املرصى ىف املاده 

، وهـذا الـنص )2("والواجبات العامة وال متييز بينهم ىف ذلك بسبب الجنس أو األصل أو اللغـة أو الـدين أو العقيـدة 
وبقـراءة هـاتني املـادتني، يتضـح . )3( وجه الخصوص من اتفاقيـة املـرأةعىل 8، 7يقابله ويتفق معه نصوص املادتني 

االنسجام بني النص الوطنى متمثال ىف الدستور والنص الدوىل ممثال ىف اتفاقية مناهضة التمييز ضد املرأة حول مبـدأ 
  .املساواة بغض الطرف عن أية اعتبارات أخرى

ـى مل يفـرق بـني الرجـل واملـرأة ىف ومام يذكر ىف هذا الصدد وعـىل وجـه الخصـوص، أن ا لدسـتور املرص
كفل الدستور حرمة مسكن املرأة فال يجوز  63حتى  41الحقوق والحريات والواجبات العامة، ففى مواده من 

دخوله أو تفتيشه إال بأمر قضاىئ مسبب وفقا ألحكام القانون، كام أن لحياتها الخاصة حرمـة يحميهـا القـانون 
مراسالتها الربيدية والربقية واملحادثات التليفونية وغريها من وسائل االتصال، كـام كفـل وتشمل هذه الحامية، 

ىف مكـان معـني، وال  -بوصفها مـرأة  -لها حرية الرأى والتعبري وال يجوز أن يفرض عليها اإلقامة أو عدم اإلقامة 
لدامئة أو املؤقته خارج الـبالد، ولهـا يجوز كذلك إبعادها عن البالد أو منعها من العودة إليها ولها حق الهجرة ا

الحـق ىف مشـاركة فاعلـة ىف الحيـاة السياسـية مـن منطلـق أن  – 2007وفقا للتعديل األخري للدستور  -كذلك 
للمواطن حق االنتخاب وإبداء الرأى فـى االستفتاء وفقا ألحكام القانون، ومساهمته فـى الحياة العامة واجب 

الرتشيح ملجلىس الشعب والشورى، وفقـا ألى نظـام انتخـاىب يحـدده، مبـا يكفـل وطنى، وينظم القانون حـــق 
متثيل األحزاب الساسية ويتيح متثيل املرأة ىف مجلىس الشعب والشورى، مع جواز أن يتضمن النظـام االنتخـاىب 

  . )4(احدا أدىن ملشاركة املرأة ىف املجلسني، كام لها الحق ىف مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه
مل تخرج عن حيز ما أرسـته ) 63-41(ولعل كل ما أوردته تلك النصوص الوطنية الواردة بالدستور املرصى

  االتفاقية الدولية الخاصة مبناهضة أشكال التمييز ضد

                                                            
  .ح- 16/1، 15/2اتفاقية مناهضة التمييز ضد املرأة، مرجع سبق ذكره، نص املادتنب : راجع) 1(
 .من الدستور املرصى 40راجع نص املادة ) 2(
  .8، 7اتفاقية مناهضة التمييز ضد املرأة، مرجع سبق ذكره، املادتان : راجع) 3(
  .63، املادة  61 – 41من الدستور املرصى، مرجع سبق ذكره، املواد : أنظر) 4(

  .   املعدلة 62، املادة 2007تعديالت الدستور املرصى، الجريدة الرسمية، القاهرة : راجع كذلك
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، ويتضـح لنـا مـدى الوفـاق واالنسـجام بـني الترشـيع )1( 15/4، 7، 3، 2املرأة وعىل وجه الخصوص ىف موادها  
  .      اثيق الدولية عموما وعىل وجه الخصوص تلك الخاصة بحقوق املرأةالوطنى واملو 

لسـنة  12رقـم  قـانون العمـل ومن القوانني املرصية التى تناولت حقوق املرأة، وعىل سـبيل املثـال،  
فقد فصلت بعض مواد هذا القانون حقوقا للمرأة مبا يحقق االنسجام بـني هـذا القـانون باعتبـاره نـص  2003

وطنى وبني اتفاقية مناهضة التمييز ضد املرأة باعتبارها نصا اتفاقيا دوليا، خاصـة وأن قـانون العمـل ترشيعى 
قد جاء ىف وقت متأخر وتال لتصديق مرص عىل االتفاقية األمر الذى يعنى أن صدور قانون بقوة قانون العمـل 

عـن اتفاقـات حقـوق اإلنسـان وىف  يعكس بجالء استجابة مرص ووفائها لجانب من التزاماتها الدوليـة الناشـئة
  .مقدمتها اتفاقية مناهضة التمييز ضد املرأة

من قانون العمل وعـىل سـبيل املثـال، سـنجدها متضـمنة  96حتى  88ومبطالعة نصوص املواد من 
  :)2(لنصوص مل تخرج عام قررته اتفاقية مناهضة التمييز محل الدراسة ومن هذه النصوص، اآلىت

لعامالت جميع األحكام املنظمة لتشغيل العامل، دون متييـز بيـنهم متـى متاثلـت أوضـاع ترسى عىل النساء ا  - 
عملهم ويصدر الوزير املختص قرارا بتحديد األحوال واألعامل واملناسبات التي ال يجوز فيها تشغيل النساء يف 

ل الضارة صحيا أو أخالقيـا الفرتة ما بني الساعة السابعة مساء والسابعة صباحا، كام يصدر قرارا بتحديد األعام
  . وكذلك األعامل الشاقة وغريها من األعامل التي ال يجوز تشغيل النساء فيها

للعاملة التي أمضت عرشة أشهر ىف خدمة صاحب عمل أو أكرث الحق ىف أجازة وضع مدتها تسعون يوما   -
ـط  أن تقـدم شـهادة طبيـة بتعويض مساو لألجر الكامل تشمل املدة التى تسبق الوضع والتي تليه، برش

كام ال يجوز تشـغيل العاملـة خـالل الخمسـة وأربعـني . مبينا بها التاريخ الذى يرجح حصول الوضع فيه
  . يوما التالية للوضع

ويحظـر عـىل صـاحب العمـل فصـل . ال تستحق أجازة الوضع أكرث من مرتني طوال مدة خدمة العاملـة  -
السابقة، وله أن يحرمها من التعـويض عـن أجرهـا الكامـل عـن  العاملة أثناء أجازة الوضع املبينة باملادة

  مدة األجازة أو اسرتداد ما تم أداؤه

                                                            
 . 15/4، 7، 3، 2اتفاقية مناهضة التمييز ضد املرأة، مرجع سبق ذكره، املواد : راجع  )1(
  .96-88، مرجع سبق ذكره، املواد 2003لسنة  12قانون العمل رقم   )2(



    املركز  القومي

216 

  

  .  منه إذا ثبت اشتغالها خالل األجازة لدى صاحب عمل آخر، وذلك مع عدم اإلخالل باملساءلة التأديبية 
فضـال عـن مـدة  – الوضـعيكون للعاملة التي ترضع طفلها يف خالل الثامنية عرش شـهرا التاليـة لتـاريخ   -

الحق ىف فرتتني أخريني للرضاعة ال تقل كل منهام عن نصف سـاعة، وللعامـل الحـق ىف  –الراحة املقررة 
  . ضم هاتني الفرتتني

  . تخفيض يف األجر وتحسب هاتان الفرتتان اإلضافيتان من ساعات العمل وال يرتتب عليهام أى  
مسني عامال، فأكرث الحق ىف الحصول عىل إجازة بدون أجر ملدة يكون للعاملة يف املنشأة التى تستخدم خ  -

كـام . ال تتجاوز سنتني وذلك لرعاية طفلها، وال تستحق هذه اإلجازة ألكرث من مرتني طوال مـدة خـدمتها
يجب عىل صاحب العمل يف حالة تشغيله خمـس عـامالت فـأكرث أن يعلـق ىف أمكنـة العمـل أو تجمـع 

  . ل النساءالعامل نسخة من نظام تشغي
عىل صاحب العمل الذى يستخدم مائة عاملة فأكرث يف مكان واحد أن ينشئ دارا للحضـانة أو يعهـد إىل   -

وتلتـزم . دار للحضانة برعاية أطفال العامالت بالرشوط واألوضاع التى تحدد بقرار مـن الـوزير املخـتص
ىف تنفيذ االلتزام املنصوص عليـه  املنشأت التى تستخدم أقل من مائة عاملة يف منطقة واحدة أن تشرتك

  . ىف الفقرة السابقة بالرشوط واألوضاع التى تحدد بقرار من الوزير املختص
من اتفاقية مناهضـة أشـكال التمييـز ضـد  11وتتفق أحكام املواد سالفة الذكر مع بعض ما أورته املادة 

  .)1(املرأة
صوص اتفاقية مناهضة التمييز ضد املرأة يتبني وبالولوج إىل قانون العقوبات املرصى ومدى توافقه مع ن

لنا أن قانون العقوبات قدم منوذجا حيا للرضب عىل أيدى كل من ينال من كرامة املرأة وإنسانيتها، حتـى قبـل 
أن تصدق مرص عىل اتفاقية مناهضة التمييز ضد املرأة ودون أن يكون مثة التزام دوىل عليها ىف هذا الخصوص، 

السجن (من واقع أنثى بغري رضاها يعاقب باألشغال الشاقة املؤقته"ص قانون العقوبات عىل ن 267ففى مادته 
كـل مـن خطـف أنثـى بالتحايـل أو اإلكـراه " منه والتى تنص عـىل  290إلخ املادة، وكذا املادة )...املشدد حاليا

ع ذلـك يحكـم عـىل فاعـل ، ومـ)السجن املؤبد حاليـا( بنفسه أو بواسطة غريه يعاقب باألشغال الشاقة املؤبدة
  هذه الجناية باإلعدام

                                                            
 .11اتفاقية مناهضة أشكال التمييز ضد املرأة، مرجع سبق ذكره،  نص املادة : للمزيد من التفاصيل) 1(
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يعاقب بالحبس «منه عىل  »أ«مكرر 306، كام تنص املادة "إذا اقرتنت بها جناية مواقعة املخطوفة بغري رضاها 
مدة ال تزيد عىل شهر كل من تعرض ألنثى عىل وجه يخدش حياءها بالقول أو بالفعل ىف طريق عام أو مكـان 

تتفق نصوص هذه املواد جميعا مع ما أوردته اتفاقية مناهضـة التمييـز ضـد املـرأة ىف و . »ألخ املادة.. مطروق
تتخذ الدول األطراف جميع التدابري املناسبة مبا ىف ذلـك «مادتيها السادسة والثانية، حيث نصت السادسة عىل 

ب، /2االتفاقية ىف مادتها  ، كام تنص»الترشيعى منها، ملكافحة جميع أشكال اإلتجار باملرأة واستغالل بغاء املرأة
اتخاذ ما يناسب من جزاءات إزاء كل متييز ضد املرأة، وكذا اإلمتناع عن أى عمل أو مامرسة متييزية " د عىل /2

ضدها، ويتضح االتفاق بني النصوص الوطنية والنصوص الدولية حول حامية املرأة وصـيانتها مـن كـل مظـاهر 
  .  )1(ت التمييزيةاالستغالل غري اإلنسانية أو املامرسا

ومن مظاهر استجابة مرص اللتزاماتهـا الدوليـة الناسـئة عـن اتفاقيـة املـرأة ووفائهـا بتعهـداتها ىف هـذا 
وهو القانون الذى ألغى مبوجبه نصا من نصوص قانون العقوبـات  1999لسنة  14الخصوص، إصدارها القانون 

 291متها اإلنسانية، ذلك النص امللغـى هـو نـص املـادة كان يحمل متييزا صارخا ضد املرأة وعدوانا بينا عىل كرا
 -أو خاطف األنثى الـذى اغتصـبها  -)الجاىن(من قانون العقوبات التى كانت تقدم حال منوذجيا لخاطف األنثى

 290أو اإلعدام املقـررتني بـنص املـادة ) السجن املؤبد(لإلفالت من العقوبة سواء كانت األشغال الشاقة املؤبدة
العقوبات مبجرد زواجه من املخطوفة زواجا رشعيا، دون مراعاة ملشاعر املرأة كإنسانة، عنـدما تجـرب  من قانون

، لريفع من شأن املرأة ويحول دون زواجها مبن )2(1999لسنة  14إىل أن جاء القانون  عىل الزواج ممن اختطفها،
د نفسـها زوجـة لهـذا املجـرم الـذى فقد كان الغالب أن املخطوفة التى اغتصبت ممن اختطفها، تجـ. اختطفها

أهدر إنسانيتها، إنفاذا إلمالءات املجتمع األبوى الذى يرى ىف اغتصاب األنثى مساسا وانتهاكا لرشـفة ال يداويـه 
  .)3(سوى الزواج

                                                            
 306، 290، 267، نص املواد  1993، مركز البحوث والدراسات القضائية، القاهرة، 1937لسنة  58قانون العقوبات املرصى رقم ) 1(

  .فقرة ب، د 2، 6اهضة التمييز ضد املرأة، مرجع سبق ذكره، املادتان اتفاقية من: ، أنظر كذلك202-190من ص ص " أ"مكرر
  .2003لسنة  95أسلفنا أنه تم إلغاء عقوبة األشغال الشاقة مبوجب القانون  -
 .، مرجع سبق ذكره1937لسنة  58بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم  1999لسنة  14القانون : راجع) 2(
الوضع القانوىن واالجتامعى، منشورات املعهد العرىب لحقوق .. .. املرصية بني الواقع والقانون، ىف املرأة العربية مارلني تادرس، املرأة ) 3(

  . 234، ص 1996اإلنسان، تونس، 
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من قانون العقوبات، قد جاء منسجام ومتفقا مع ما متليه نصـوص اتفاقيـة  291والواضح أن إلغاء املادة 
التـى تـنص عـىل إلغـاء جميـع أحكـام قـوانني ) ز(منهـا ىف فقرتهـا  2ضد املرأة خاصـة املـادة  مناهضة التمييز

  .      )1(العقوبات الوطنية التى تشكل متييزا ضد املرأة
ومام يؤخذ عىل قانون العقوبات، متييزه بني الرجل واملرأة باملخالفة ألحكام اتفاقية مناهضة التمييز ضد 

وبني الرجل وعىل وجه الخصوص ىف العقوبات املنصوص عليها بشأن جرمية الزنا ، فقـد املرأة عندما فرق بينها 
ال تجوز محاكمة الزانية إال بناء عىل دعوى زوجها إال أنه إذا زىن الزوج ىف املسـكن « 273نص القانون ىف مادته 

ملتزوجـة إذا ثبـت زناهـا املـرأة ا«عـىل  274كام يـنص ىف مادتـه . »املقيم فيه مع زوجته ال تسمع دعواه عليها
يحكم عليها بالحبس مدة ال تزيد عىل سنتني لكن لزوجها أن يقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معارشتها له كـام 

كل زوج زىن ىف منزل الزوجية وثبت عليه هـذا األمـر «من قانون العقوبات عىل  277بينام تنص املادة  »كانت
  .)2(» ستة شهوربدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة ال تزيد عىل

ويتضح جليا التمييز الواضح ىف مواد قانون العقوبات سالفة الذكر بني املرأة والرجل مام يشـكل مخافـة 
واضحة ألحكام اتفاقية مناهضة التمييز ضد املرأة، فضال عن مخالفة نص الدستور املرصى ذاته ىف مادتـه رقـم 

ملواد الـثالث قـد انطـوت عـىل مخالفـة واضـحة ملقتضـيات ، ففيام يتعلق باالتفاقية الدولية، نجد أن هذه ا40
من املادة الثانية من االتفاقية، حيث تنص األوىل عىل مسـاواة املـرأة بالرجـل والثانيـة تلـزم ) ز(، ) أ(الفقرتني 

، ومـع ذلـك أتـت )3(الدول األطراف بإلغاء جميع أحكام قوانني العقوبات الوطنية التى تشكل متييزا ضد املـرأة
من القانون منطوية عىل متييز صارخ ضد املرأة سواء من حيث أركان جرمية الزنا  277، 274، 273اد الثالث املو 

  .أو من حيث العقوبة املفروضة عليها
من قانون العقوبات ىك تتم محاكمة الزانية أن تقام الـدعوى مـن جانـب  273فمن ناحية تشرتط املادة 

ا كان هو نفسه قد زىن مبنزل الزوجيـة أى أن مخـرج املـرأة مـن تحـت زوجها، وال تسمع دعوى الزوج عليها إذ
  سطوة زوجها يستلزم وقوع هذا األخري

                                                            
  ).ز(فقرة  2اتفاقية مناهضة التمييز ضد املرأة، مرجع سبق ذكره، املادة ) 1(
 .192، ص 277، 274، 273كره، املواد ، مرجع سبق ذ 1937لسنة  58قانون العقوبات رقم ) 2(
  ) .ز(و) أ(اتفاقية مناهضة التمييز ضد املرأة، مرجع سبق ذكره، املادة الثانية فقرتيها ) 3(
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ىف جرمية الزنا مبنزل الزوجية وثبوتها عليـه وهـذا مـام يتنـاىف مـع مبـدأ املسـاواة املنصـوص عليـه ىف اتفاقيـة  
عقوبات صـفة  274جرمية، ال تشرتط املادة مناهضة التمييز ضد املرأة، ومن ناحية ثانية وفيام يتعلق بأركان ال

. معينة ىف مكان ارتكاب الزوجة لجرمية الزنا، فتقع جرميتها ىف أى مكان سـواء داخـل أو خـارج منـزل الزوجيـة
عقوبات ىف جرمية زنا الزوج أن تقع ىف منزل الزوجية، وبالتاىل ال يسأل الـزوج مبقتىضـ  277بينام تشرتط املادة 

  . ة إرتكابة جرمية الزنا خارج منزل الزوجيةىف حال 277املادة 
وكان من املفرتض تطبيقا للعدالة الجنائية وقدسية الحياة الزوجية أن يساوى املرشع بني الزوج والزوجة 

  .)1(ىف كل مفرتضات الجرمية املادية وأال مييز بينهام ىف هذا املجال
العقوبة إذ جعل عقوبة الزوجة التى يثبـت  ومن ناحية ثالثة، ميز القانون بني الزوج والزوجة من حيث

وهى عقوبة أشد من عقوبـة الـزوج الـزاىن التـى ال  274زناها هى الحبس مدة ال تزيد عن سنتني وفقا للامدة 
كـام . تتجاوز عقوبة الحبس مدة ال تزيد عىل ستة أشهر ويبدو لنا التمييز غري املربر رغم وحدة الفعـل املـؤثم

لزوج وزجته من حيث تنفيذ الحكم الصادر، فأجازت للزوج وقف تنفيذ الحكـم بإدانـة بني ا 274فرقت املادة 
زوجته الزانية برضائه معارشتها له وىف املقابل مل يتح القانون للزوجة مثل هذا الرتخيص ىف حالة وقـوع زوجهـا 

  .)2(ىف الزنا وصدور حكم ضده، فال يسقط الحكم عنه إذا قبلت مبعارشته لها كام كان
، مبدأ عدم املساواة بني املـرأة والرجـل مبـا 237ناحية رابعة، يكرس قانون العقوبات ىف مادته رقم  ومن

من اتفاقية مناهضة التمييز ضـد املـرأة، إذ ) ز(من الدستور من جانب واملادة الثانية فقرة 40يتناىف مع املادة 
قتلهـا ىف الحـال ومـن يـزىن بهـا يعاقـب من فاجأ زوجته حـال تلبسـها بالزنـا و " عقوبات  237أن مؤدى املادة 

أو ) السـجن املؤبـد حاليـا(، وهـى األشـغال الشـاقة املؤبـدة)3(بالحبس بدال من العقوبات املقررة للقتل العمد
وذلك تقديرا من املرشع للحالة النفسية التى انتابت الزوج عنـد اإبصـاره زنـا  )4()السجن املشدد حاليا(املؤقتة
  .زوجته

                                                            
  .49محمد الغمرى، مرجع سبق ذكره، ص ) 1(
  . املرجع السابق، ذات الصفحة) 2(
 .175 ، ص237، مرجع سبق ذكره، املادة 1937لسنة  58قانون العقوبات رقم ) 3(
 .174 -173، ص ص 236و 234املرجع السابق ، )4(
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تفاجىء زوجها حال تلبسه بالزنا وقتلتـه ىف الحـال هـو ومـن يـزىن بهـا فإنهـا ال تتمتـع  أما الزوجة التى
عقوبـات، ويـرى  236و 234بالتخفيف العقاىب املقرر للرجل وتخضع للعقوبة العادية املقررة مبقتىض املـادتني 

زوج والزوجـة وأن البعض أنه كان عىل املرشع أن يضع ىف اعتباره فداحة الجرمية ووحدة الظروف النفسـية للـ
  . )1(يساوى بينهام ىف التمتع بتخفيف العقوبة

وإن كان للباحث وجهة نظر ىف هذا الخصوص، فمع إميان الباحث برضورة مساواة املرأة بالرجل ومتتعها 
بكامل حقوقها وحرياتها إال أن ما أقره املرشع من حالة الزوج النفسية عند إبصاره لزوجته وهى ىف وضع الزنا 

كن بعيدا عن عني الحق والعدالة، فالزوج ىف هذه الحالة ليس أمامه خيار آخر سوى أن زوجته يزىن بها من مل ي
أن تكون الزوجة ىف عصمة رجـل آخـر  -مثال  -أجنبى عنها وليس مثة مخرج لتربير الفعل ألنه من غري املتصور 
 -كون له تفسريات أخرى فالرجل من املتصور غريه، أما ىف حالة إبصار املرأة لزوجها مع إمرأة أخرى، فهذا قد ي

وبالتاىل فمفاجأتـه متلبسـا مـع إمـراة  –أربع زوجات رشعا  –أن يكون زوجا ألكرث من إمرأة  -وهذا هو الرشع
أخرى قد يكون بسبب أنها زوجته الثانية واصطحبها إىل منزل الزوجية األوىل مثال ىف غيبة زوجته أو سفرها، أو 

  . د تفاجئه فيه زوجتهىف أى مكان آخر، ق
ومن ثم، فقد يكون ذلك هو السبب الذى جعـل املرشـع ال يـنص عـىل تخفيـف عقوبـة الزوجـة التـى 
فاجأت زوجها، من منطلق أن الزوج يحق له رشعا الزواج بغريهـا وأن احتامليـة أن تكـون مـن فاجأتـه معهـا، 

  .  احد وغري ذلك ليس له تفسري سوى الزنازوجة له رشعا، بينام الزوجة ال يحق لها رشعا سوى أن تكن لرجل و 
ومن بني القوانني التى تعكس منهج  مواءمة الترشيع الوطنى للمواثيق الدولية ذات الصلة، القانون رقم 

وهـو التعـديل الـذى جـاء منصـفا  1975لسـنة  26قانون الجسية رقـم  بتعديل بعض أحكام 2004لسنة  154
، )2(وجبه أن متنح الجنسية املرصية البن املرأة املرصية املتزوجة مـن أجنبـىللمرأة مائة ىف املائة، حيث تقرر مب

وهذا ما يتفق مع الكثري من نصوص اتفاقية مناهضة التمييز ضد املرأة التى تتحدث عن املسـاواة بـني الرجـل 
رأة عمومـا، كـام عىل املسـاواة بـني الرجـل واملـ 4/1أ ، /2،  1واملرأة خاصة ىف أمور الجنسية، فمثال تنص املواد 

  عىل منح املرأة حقا 2فقرة  9تنص املادة 

                                                            
  .48محمد الغمرى، مرجع سبق ذكره، ص ) 1(
 .446، ص ...عبد الـلـه خليل، الحقوق املدنية والسياسية ىف الترشيع املرصى : أنظر) 2(
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ويبدو لنا جليا مدى الـتالؤم بـني الترشـيع الـوطنى الـذى . )1(مساويا لحق الرجل فيام يتعلق بجنسية أطفالها 
يساوى بني املرأة والرجل بخصوص جنسية األطفال ونـص االتفاقيـة الدوليـة الـذى ميـنح نفـس الحـق للمـرأة 

  .  دم املساوةوالرجل عىل ق
  املبحث الرابع

  مدى انعكاس التزامات مرص الدولية 
  عىل واقع املرأة املرصية

كـام  -مام ال شك فيه أن الدستور املرصى قد كفل مبدأ املساواة بني الذكور واإلناث ىف كثـري مـن مـواده 
التوفيق بني واجبات املرأة حيـال  وكفالة الدولة لعملية، الفرص ، واملساواة أمام القانون من قبيل تكافوء -أسلفنا 

أرستها وعملها ىف املجتمع ومساواتها بالرجل ىف امليادين السياسية واالجتامعية والثقافية واالقتصادية إىل غري ذلك من 
الحقوق التى منحها الدستور للمرأة، ولعل تصديق مرص عىل االتفاقات الدولية ذات الصلة بحقوق املرأة وحرياتهـا 

ها االتفاقية الخاصة مبناهضة كافة أشكال التمييز ضد املرأة، لدليل واضح عـىل مكانـة املـرأة ىف املجتمـع وىف مقدمت
املرصى واالهتامم الذى توليه الدولة لها ىف كافة املجاالت، وهو اهتامم له جذوره، حتى قبل أن تصـدق مرصـ عـىل 

  . حقوق املرأة االتفاقية املشار إليها أو التزامها بأى التزام دوىل ىف شأن
وهناك العديد من املؤرشات الدالة عىل اعتالء املرأة املرصية مكانتها الالئقة داخل املجتمع، ودخولهـا ىف 
الحياة العامة مبشاركة فعالة وإيجابية، عىل طريق تحقيق تقدم مرصـ ونهصـتها، فضـال عـن نيلهـا الكثـري مـن 

مرص بالتزاماتها الناشئة عن اتفاقية مناهضـة التمييـز ضـد املكتسبات والحقوق، وكل ذلك مام يعد مثارا لوفاء 
  .وهو ما سيتم تناوله تفصيال من خالل عدد من املحاور. املرأة
  :املرأة وحقها ىف مامرسة دورها ىف الحياة العامة: أوال

 من أهم حقوق املرأة هو حقها ىف مامرسة دور مهم ومؤثر ىف الحياة العامة ىف مجتمعها، سواء كان ذلك
من خالل توىل املناصب العامة أو من خالل الرتشح للمجالس النيابيـة، فضـال عـن حقهـا األصـيل ىف االنتخـاب 
وإبداء الرأى ىف كل خطط وسياسات الدولة، ومن ثم فالدولة ملتزمة بتمكني املرأة من مامرسة هذا الدور عىل 

  لصالح الرجل من النحو الذى يحول دون سيادة حالة املفاضلة ما بني الرجل واملرأة

                                                            
 .9/2، 4/1أ، /2، 1اتفاقية مناهضة التمييز ضد املرأة، مرجع سبق ذكرهن املواد : راجع) 1(
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جانب وحتى تستطيع الدولة االستفادة من إمكانات املرأة التى قد تظهر من خالل توليها املناصب العامة من  
قبيل الحقائب الوزارية أو أو توىل وظيفة سفرية ملرص ىف الخـارج أو الوصـول إىل املجـالس النيابيـة أو ماشـابه 

 .خالل صفحات هذه الدراسةذلك من جانب آخر، وهو األمر الذى سنفصل له 
 : التنفيذية السلطة

دخلت املرأة الحكومة املرصية كوزيرة منذ بداية الستينيات من القرن املاىض حيث تولت حكمـت أبـو 
، ومنذ ذلك التـاريخ مل تخـل حكومـة مرصـية مـن عـدد مـن )1(1962زيد وزارة الشئون االجتامعية يف سبتمرب 

  .ساءالحقائب الوزارية التى تتوالها ن
ىف الحكومة املرصية الحالية ثالثة وزيرات هن، فايزة أبـو النجـا وزيـرة للتعـاون  -اآلن  -وحقيقة توجد 

الدوىل، عائشة عبد الهادى عبد الغنى وزيرة للقوى العاملة والهجرة، السـفرية مشـرية محمـود خطـاب وزيـرة 
  .)2(ةلألرسة والسكان وتعترب األخرية أول وزيرة لهذه الوزارة املستحدث

الجدير بالذكر أن التقدم الذى وصلت إليه املرأة املرصية وصل إىل درجـة عاليـة، بلغـت حـد ترشـح إحـدى 
املواطنات املرصيات ملنصب رئيس الجمهورية، وهى السيدة أشجان أحمد البخاري، لتعد بذلك أول سـيدة مرصـية 

  . )3(ترشح نفسها النتخابات الرئاسة املرصية
بلغ عدد اإلناث شاغىل وظـائف اإلدارة العليـا   ث ىف وظائف اإلدارة العليا بالحكومة، فقدأما عن مشاركة اإلنا

مـن إجـامىل مـوظفى اإلدارة % 25.7أى حواىل  2004ألف إمرأة حتى سبتمرب  2.04ىف الجهاز اإلدارى للدولة حواىل 
من % 23.7إذ كانت نسبتهم حواىل  2001العليا لرتتفع بذلك نسبة اإلناث ىف وظائف اإلدارة العليا مقارنة بأول يناير 

  .)4(إجامىل موظفى اإلدارة العليا

                                                            
، ص ص 2008عفاف عبداملعطى، نساء رائدات، مجلة الهالل، دار الهالل ، العام السادس عرش بعد املائة، عدد مارس ، القاهرة . د )1(

253-254 .  
  عام   %15,4 الجدير بالذكر أن نسبة النساء العامالت بالحكومة والقطاع العام وقطاع األعامل يف منصب نائب وزير، ارتفعت من) 2(

  . حسب البيان الذي أصدره الجهاز املركزي للمحاسبات مبناسبة االحتفال باليوم العاملي للمرأة  2008 عام %  16,7 إيل  2007
  :عىل الرابط) 2006ونيو ي 2ىف (عاما، جريدة االتحاد  15خالل ··النساء يحكمن العامل  )3(

 http://www.alittihad.ae/details.php?id=61042&y=2006#ixzz1925GecLp   
(4)http://www.sis.gov.eg/Ar/Women/poli/Executive/100202000000000001.htm 
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وعىل أية حال، فإنه عند تقسيم وظائف اإلدارة العليـا إىل الدرجـة املمتـازة والعاليـة ومـديرى العمـوم، 
مـن الدرجـة % 21.9من وظائف الدرجة املمتـازة وحـواىل % 12.8حواىل  2004يتضح لنا أن النساء تولني عام 

  :مديرى العموم وهو ما يتبني لنا عند قراءة الجدول التاىل% 27.6لعالية وا
  نسبة اإلناث ىف وظائف اإلدارة العليا القيادية 

  بالجهاز اإلدارى للدولة
  )2004سبتمرب  - 2001يناير (

 2004سبتمرب 2001ينايرالدرجة الوظيفية
ة اإلناث نسب إجامىل الوظائف(%)نسبة اإلناثإجامىل الوظائف

(%) 
 12.8 3157.9366 املمتازة
 21.9 151818.71727 العالية

 27.6 680625.65822 مدير عام
 25.7 863923.77915  اإلجامىل

    ).وزارة الدولة التنمية اإلدارية: (املصدر
ختلفة، نجـد أن وبتوزيع اإلناث شاغىل وظائف اإلدارة العليا ىف الجهاز اإلدارى للدولة وفقا للقطاعات امل

بقطـاع الثقافـة واإلعـالم،  مـنهن% 17من القيادات النسائية تعمل بقطاع االقتصاد واملال، وحواىل % 22حواىل 
  .بقطاع الخدمات الرئاسية% 11بقطاع التعليم والبحوث والشباب، ونحو % 11.5وحواىل 

هـى أقـل   تجارة الداخلية وقطاع السياحةبينام نجد أن الدواوين العامة واملجالس املحلية وقطاعات التموين وال
  .القطاعات ىف الدولة التى تتوىل بها اإلناث املناصب القيادية

أما قطاع الثقافة واإلعالم، فيعترب من أكرث القطاعات التى تتوىل فيها اإلنـاث الوظـائف القياديـة بـاإلدارة 
العليا، يليه قطاع التأمينـات والشـئون  ارةمن وظائف اإلد% 44العليا، حيث متثل القيادات بهذا القطاع حواىل 

مـن وظـائف % 31.5من إجامىل وظائف اإلدارة العليا، كام متثل اإلناث نسبة % 32.7األجتامعية بنسبة بلغت 
الزراعة والـرى، والنقـل واالتصـاالت والطـريان املـدىن، فتمثـل القيـادات أما قطاعى . اإلدارة العليا بقطاع السياحة

، وهو )من اجامىل القيادات عىل التواىل% 14.6و % 15.3(نسب األقل عىل مستوى جميع القطاعات النسائية بهم ال
  :ما نستوضحه من خالل الجدول التاىل 
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  توزيع موظفى اإلدارة العليا بالجهاز اإلدارى للدولة

  2004وفقا للقطاعات املختلفة ىف سبتمرب 
ـــــدد اعـــالقط إجـــــامىل ع

مـــــوظفى اإلدارة 
)موظف(العليا

عدد اإلناث
 )موظفة(

نسبة اإلناث 
داخل القطاع 

(%) 

النسبة إىل 
إجامىل اإلناث 

(%) 

 21.9 172644525.8املال واالقتصاد

 16.9 78234444.0الثقافة واإلعالم

التعلـــــيم والبحـــــوث
 والشباب

89523426.1 11.5 

 11.1 100422522.4الخدمات الرئاسية

 6.3 42712930.2الدفاع واألمن والعدالة

اإلســكان والتشــييد والتعمــري
واملجتمعات الجديدة

44711626.0 5.7 

 5.2 68810515.3الزراعة والرى

ــة الخــدمات الصــحية والديني
والقوى العاملة

3329127.4 4.5 

النقـــــل واالتصـــــاالت
والطريان املدىن

6018814.6 4.3 

التأمينــــات والشــــئون
 االجتامعية

2578432.7 4.1 

 2.6 1865328.5الكهرباء والطاقة

الصناعة والبرتول
والرثوة املعدنية

1833318.0 1.6 

ــــــة ــــــدواوين العام ال
واملجالس املحلية

1573220.4 1.6 

 1.4 892831.5 السياحة
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 1.4 1412819.9التموين والتجارة الداخلية

 100.0 7915203525.7 اإلجمــاىل

   ) ة الدولة للتنمية اإلداريةوزار : (املصدر
  راكز قيادية تنفيذية تتوالها املرأة ألول مرةم

شغلت املرأة منصب رئيس قرية ومنصب شيخ البلد، ولقد كانت أول إمرأة تشـغل منصـب شـيخ البلـد 
للوحـدة  ةتـم تعيـني فاطمـة مصـطفى مـدىن رئيسـ 2007هى السيدة سهري إسامعيل، وىف أكتـوبر  1998سنة 

. )1(حدى قرى مركز إسنا لتصبح بذلك أول سيدة تشغل منصب رئيس قرية مبحافظات جنوب الصعيداملحلية بإ
كام شغلت املرأة منصب العمدة يف محافظة أسيوط، وشغلت ألول مرة منصب سكرتري عام مسـاعد ملحافظـة 

 ة األسـكندريةجامعـ ةرئيس جامعة القاهرة لشئون تنمية املجتمـع والبيئـة، ورئيسـ ةأكتوبر، وكذا منصب نائب
وىف سياق تقدم املرأة، تولت السيدة بشاير عكاشة رئاسـة مركـز ومدينـة أبـو حمـص . )2(ورئيسة جامعة طنطا

رئيس مركز ومدينة الرحامنية بذات املحافظة، وتعد  ةمبحافظة البحرية، وقد كانت قبل ذلك تشغل منصب نائب
كـام تولـت السـيدة عطيـات عبدالشـهيد . ريةبشاير بذلك أول سيدة تشغل منصب رئيس مركز ومدينة بـالبح

أول سـيدة تتـوىل هـذا هـى بـذلك تكـون شحاتة منصب مديرة مديرية التنظيم واإلدارة مبحافظـة سـوهاج، و 
 -ثالث سيدة يف تاريخ مركز البحـوث النوويـة-نجوي زهران   . فضال عن ذلك فقد تقلدت داملنصب باملحافظة، 

  .       منصب رئيسة هذا املركز
  :لطة القضائيةالس

إعامال لنصوص املواثيق الدولية، ومن منطلق تصديق مرص عىل اتفاقيـة مناهضـة أشـكال التمييـز ضـد 
وقـد , املرأة، اتجهت  الحكومة املرصية إىل تحقيق املساواة بني املرأة والرجل ىف مجال توىل الوظائف القضائية

ف العامـة وكفالـة تكـافؤ الفـرص ىف االلتحـاق بتلـك جاء التأكيد عىل حق املساواة، وال سـيام ىف تـوىل الوظـائ
  الوظائف

                                                            
  .2007، الهيئة العامة لالستعالمات، القاهرة 2006الكتاب السنوى : راجع) 1(
الجدير بالذكر أن السيدة التى شغلت منصب العمدة ىف صعيد مرص هى إيفا هابيل كريلس متغلبة عىل خمس رجال، بينام السيدة ) 2(

القتصاد بكلية االقتصاد والعلوم السياسية، كام هبة نصار وهى أستاذة ا. التى شغلت منصب نائب رئيس جامعة القاهرة، فهى د
  . هالة فؤاد مصب رئيسة جامعة طنطا. هند حنفى منصب رئيسة جامعة األسكندرية، فيام شغلت د.شغلت د
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، واحرتمـا للمواثيـق الدوليـة ذات )1(تطبيقا ملا ينص عليه الدستور والقونني املنظمة لهـذه األمـور مـن جانـب 
  .)2(الصلة من جانب آخر

وقد شهدت ساحة القضاء املرصى بفضل صحوة حقوق اإلنسان التى متر بهـا مرصـ، أحـداثا جسـاما 
ىل طريق نهوض املرأة واعتالءها منصة القضاء، من خالل التوسع ىف املناصب القضائية للمرأة، وهو مـا ع

  :يتضح من العرض التاىل
تم تعيني العديد من النساء ىف هيئتى قضايا الدولة والنيابة اإلدارية، وقـد بلـغ عـدد النسـاء يف هيئـة قضـايا   - 

بينام بلـغ عـدد النسـاء يف  ،عضوا 1912عضاء الهيئة الذي بلغ من مجموع عدد أ  2004إمرأة عام  72الدولة 
 خالل نفس العام %25عضوا أى بنسبة 1726إمرأة من مجموع أعضائها البالغ نحو  436النيابة اإلدارية نحو 

)3(  .  
س الهيئـة أن وبالنسبة آلخر تطورات متكني املرأة ىف هيئة النيابة اإلدارية، فقد أكد املستشار تيمور مصطفى كامـل رئـي

، األمر الذى يعنـى أن 2010وذلك حتى عام % 38ونسبة النساء املوظفني تبلغ % 41نسبة النساء الفنيني ىف الهيئة تبلغ 
هيئة النيابة اإلدارية ليس لديها مشاكل تتعلق مبسألة تعيني املرأة يف النيابة اإلدارية، فضال عام تقدم فإن وكيلة املكتـب 

  .ستشارة واملسئولة عن الشكاوي يف إدارة التفتيش أيضا مستشارةالفني لرئيس الهيئة م
وكان املستشار سمري البدوى رئيس هيئة النيابة اإلدارية، قد رصح بأن قوة األعضاء الفنيني من النساء العاملني 

  .2007عضوة حتى يناير  800بالهيئة بلغت 
تني وشارك أعضاء هيئة النيابة اإلدارية وهيئة قضايا الدولة من تولت املرأة رئاسة هيئة النيابة اإلدارية فرتتني متتالي - 

كام شاركن ىف عضوية لجان التوفيق ىف  2000النساء ىف اإلرشاف القضاىئ عىل اإلنتخابات الترشيعية التي أجريت عام 
  املنازعات الذى أخذ به

                                                            
السامح الترشيعى والحظر الواقعى، مجلة !.. أمريه بهى الدين، املرأة قاضية: للمزيد من املعلومات حول هذا املوضوع، راجع  )1(

   .42-39، ص ص 2002ديسمرب ، القاهرة   –نادى القضاة املرصى، عدد يونية ، )ملحق(ضاةالق
  .من اتفاقية مناهضة التمييز ضد املرأة، مرجع سبق ذكره 2راجع نص املادة   )2(
العمل القضاىئ النياىب نجوى الصادق مهدى، املرأة املرصية و : للمزيد من التفاصيل حول تاريخ دخول املرأة، النيابة اإلدارية، أنظر  )3(

املشاركة السياسية للمرأة، خربة الشامل األفريقى، أعامل املؤمتر العلمى ، )محرر(حمدى عبدالرحمن. بهيئة النيابة اإلدارية، ىف د
ت ، مركز دراسا2000نوفمرب 8إىل  7الذى عقد بجامعة القاهرة بالتعاون مع الجمعية اإلفريقية للعلوم السياسية ىف الفرتة من 

   .247-241، ص ص 2001املستقبل اإلفريقى، الطبعة األوىل، القاهرة 
 :أنظر كذلك -

http://www.sis.gov.eg/Ar/Women/poli/Judiciary/100204000000000001.htm  
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من هيئتى قضايا الدولة والنيابة اإلدارية إذ تتوىل املستشارات السابقات  2000لسنة  7املرشع املرصي بالقانون رقم  
 .                      رئاسة عدد من اللجان املشار إليها

بتعيني تهـاىن الجبـاىل عضـوا يف هيئـة  2003تولت املرأة منصب قاضية حيث صدر قرار رئيس الجمهورية ىف  -
ا القرار ليحسم حالـة الجـدل بشـأن املحكمة الدستورية العليا وهى أعىل درجات السلم القضاىئ، وقد جاء هذ

عاما عندما تقدمت الدكتورة عائشـة راتـب،  50قضية تعيني املرأة قاضية بعد معركة طويلة استمرت أكرث من 
بأول طلب لتوىل منصب القضاء السيام وأنـه ال توجـد عوائـق دسـتورية تحـول دون ذلـك، إذ يـنص الدسـتور 

الحقوق والواجبات، كام مل تكن هناك عوائق رشعية إذ ال يوجد ىف املرصى عىل أن جميع املرصيني متساوون ىف 
، قـد 17/9/1949الدين اإلسالمى ما يحول دون توىل املرأة القضاء، إال أن قرار التعيني آنـذاك والصـادر بتـاريخ 

مام حدا بها لرفع دعوى قضائية " ب"تخطى عائشة راتب والتى كانت متقدمه لشغل وظيفة مندوب من الفئة
 .)1(لغاء هذا القرارإل

، جدال واسعا حول حـق املـرأة ىف التعيـني باملناصـب القياديـة ىف املجتمـع، وبوجـه 2006وقد شهد عام 
خاص بالنيابة العامة واعتالء منصة القضاء، فقـد طالـب املجلـس القـومى للمـرأة واملجلـس القـومى لحقـوق 

ملعنية وأصحاب القرار فيها، بتمكـني املـرأة املرصـية ، ناهيكم عن منظامت املجتمع املدىن، الهيئات ا)2(اإلنسان
من تقلد املناصب القيادية عموما وتوىل الوظائف القضائية بشكل خاص، وذلك إعامال ملبدأ املساواة املنصوص 

من الدستور واملادة الثانية من اتفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز ضد املرأة التى صـدقت  40عليه ىف املادة 
عـىل قاضـية واحـدة ىف  -كام أسلفنا  -، إذ أن تعيني املرأة ىف هذه املناصب، قد اقترص1981مرص ىف عام عليها 

، فضـال عـن عضـوتني ىف هيئـة املفوضـني بـذات املحكمـة تـم  2003املحكمة الدستورية العليا عينت ىف عـام 
  .)3(2005تعيينهام ىف عام 

                                                            
رجع سبق ، م)ملحق(دراسة مقارنة، مجلة القضاة.. محمد ظهرى محمود، مدى والية املرأة للقضاء. د: ملزيد من التفاصيل، أنظر) 1(

 . 12-10ذكرة، ص ص 
 . 346، مرجع سبق ذكره، ص)2004/2005(التقرير السنوى للمجلس القومى لحقوق اإلنسان) 2(
 2003عام  ومن قبلهم املستشارة تهاىن الجباىل ىف 2005بتعيني هاتني العضوتني بهيئة املفوضني باملحكمة الدستورية العليا ىف عام ) 3(

ثالث قاضيات، وهذا مبثابة انتصار كبري حققته املرأة عىل ) القضاء الدستورى(ى درجات القضاء ىف مرص تكون حصيلة املرأة ىف أسم
  .طريق تقدمها ونهوضها، وهذا مام يعكس ىف الوقت ذاته وفاء مرص بجانب من التزاماتها الدولية ىف هذا الخصوص
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ونفاذا لألوامر الرئاسـية، طلـب وزيـر العـدل ىف سـبتمرب وإعامال للدستور واملواثيق الدولية ذات الصلة، 
موافقـة املجلـس عـىل تعيـني املـرأة  -مرصـ  يف رئيس مجلس القضاء األعىل –من رئيس محكمة النقض  2006

مـن  40من حيث املبدأ، وطبقا للقواعد املنصوص عليها ىف قانون السلطة القضـائية، وإعـامال للـامدة " قاضية"
لتى تتفق وتنسجم مع أحكام املادة الثانية من اتفاقية مناهضة كافـة أشـكال التمييـز ضـد الدستور املرصى وا

، وعليه أعلن مجلس القضاء األعىل موافقته عىل تعيني املرأة قاضية، األمر الذى فتح الباب أمـام املـرأة )1(املرأة
يعد تطبيقا ملبدأ املساواة وتكافوء  ىك تتقلد املناصب القضائية ىف كافة الهيئات القضائية دون متييز ضدها ومبا

  .الفرص وتدعيام للنظام القضاىئ بالكفاءات من القانونيات املرصيات
قاضية من الالىت تم اختيارهن مؤخرا من بـني  31، أصدر الرئيس مبارك قرارا جمهوريا بتعيني 2007ىف أبريل  -

  . وقضايا الدولة إمرأة تقدمن لهذا العمل من عضوات هيئتى النيابة اإلدارية 124
، وهـن جميعـا كـن عضـوات )2(قاضية اليمني القانونية أمام مجلس القضاء األعـىل 30أدت  2007أبريل  9 ىف -

بهيئتى النيابة اإلادارية وقضايا الدولة، وتقدمن لشغل وظائف بالقضاء، حيـث تـم تـوزيعهن مبحـاكم الجيـزة 
ة واإلسكندرية، ضمن برنامج تدريبى وتأهيىل للتمرس عـىل االبتدائية وجنوب القاهرة االبتدائية وشامل القاهر 

  .)3(العمل واكتساب الخربة القضائية العملية
  . )4(فتحت املحكمة اإلدارية العليا ىف سابقة تاريخية أبوابها للسيدات، لشغل وظائف فنية قضائية -

                                                            
 . ية مناهضة التمييز ضد املرأةمن اتفاق 2من الدستور املرصى، املادة  40راجع أحكام املادة ) 1(
 .2007أبريل  9جريدة األهرام، ) 2(
سوزان عبدالرحمن فهمي ونانىس نبيل حبيب وإميان السيد أحمد : القاضيات الالىئ صدر قرار جمهورى بتعيينهن بالقضاء هن  )3(

فاروق وشاحي ومنى إبراهيم  الشهاوى وشريين مليجي وحسناء شعبان عبد الـلـه وحنان عبدالعزيز الشعراوى وغادة طلعت
الطويلة وإميان ابراهيم مرىس وأمل محمود عطا ورشا محمود منصور وغادة عبدالنارص عبدالاله وداليا إبراهيم النمىك وعال 

العشاموى وهيام سيد  حسني كامل حنفى وحنان جامل دحروج وإميان اإلمام ورشا عبداملنعم وفاطمة أحمد قنديل وأمينة
براهيم محمد ومها محمود عليوى وسارة عدىل عبدالشكور ورانيا سناء الطيب وإميان محمود حسني وجيهان حفيظ وداليا إ 

واعتذرت القاضية الواحدة والثالثني . أحمد وفيق وغادة محمد ممدوح وساىل عمرو الصعيدى وسحر عبدالفتاح وأمينة إسامعيل
  .عن التعيني وهى دعاء عامد الدين عوض

  .صفاء الباز  . د  , درية رشف الدين  . د  , لييل عبد املجيد  . دىئ شغلن مراكز قضائية باملحكمة اإلدارية العليا، هن السيدات الال ) 4(
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، ارتفع عـدد )عد اعتذار إحداهنقاضية ب 30(قاضية باملحاكم االبتدائية 31بعد صدور قرار جمهورى بتعيني  -
التخصصـات ، يبـارشن عملهـن ىف مختلـف ىف أغلـب محـاكم مرصـ اتقاضية منترشـ  42القاضيات حتى بلغن 

القضائية مثل محاكم األرسة واملحاكم االقتصادية وجنح املستأنف والجناىئ ومـدىن وإيجـارات، كـام تـم ترقيـة 
هنـاك ، فضـال عـن ذلـك، فالسـتئناف واملحـاكم االقتصـاديةمبحـاكم ا ةدرجـة مستشـار  إىل قاضياتالاثنتني من 

 .)1(حاكم االستئنافلنيل الرتقية إىل درجة مستشارة مبمرشحات أخريات قاضيات 

برئاسة املستشار أحمد ماجد فؤاد سـلية رئـيس  2010قررت الجمعية العمومية ملحكمة شامل القاهرة لعام  -
رسة إىل املستشارة داليا ابراهيم النمىك لتكون بذلك أول رئيسـة املحكمة، إسناد رئاسة إحدى دوائر محكمة األ 

لدائرة مبحكمة األرسة وهى املحكمة املختصة بالفصل ىف قضايا األحوال الشخصية كاملـال واملواريـث والطـالق 
  .والخلع والنفقة

من بعيد، والتى ، دخلت املرأة معركة جديدة سبقت إليها الدكتورة عائشة راتب منذ ز 2009ىف نهاية عام  - 
فشلت ىف الوصول إىل بر النجاح كام أسلفنا، وهى معركة دخول املرأة مجلس الدولة كمندوب مساعد ىف 

وىف ظل ارصار املرأة عىل دخول مجلس الدولة إعامال ملبدأ املساواة بينها وبني الرجل وىف ظل التأييد . املجلس
عم املستمر منها للمرأة، ورضورة حصولها عىل حقوقها التى الواسع لهذا األمر من جانب القيادة السياسية والد

كفلها لها الدستور، واملنصوص عليها ىف اتفاقات حقوق اإلنسان الدولية اإلقليمية والعاملية، وافق مجلس 
ىف سابقة مل يسجلها املجلس من قبل، عىل توىل املرأة وظيفة  2010ىف أوائل عام ) املجلس الخاص(الدولة

د به إعامال للدستور الذى كفل هذا الحق ملن يتمتع بالجنسية املرصية دون قرص ذلك عىل مندوب مساع
، فالجنسني سواء ىف هذا الشأن حيث أن عبارة الدستور جاءت )2(الرجال دون النساء أو النساء دون الرجال

رجال ونساء دون خلوا من التحديد األمر الذى يجعل من دخول مجلس الدولة مفتوحا عىل مرصاعيه للجنسني 
  .  )3(متييز

                                                            
ويقوم مجلس القضاء األعىل باإلعالن عن مسابقة تعيني قاضيات من بني أعضاء النيابة اإلدارية وهيئة قضايا الدولة  2007منذ عام ) 1(

  .قاضية فقط 30عد أن كن قاضية ب 42حتى وصلن 
 .2010فرباير  24جريدة القبس الكويتية ) 2(
  .2010جريدة الدستور، أعداد متفرقة، مارس : ملزيد من التفاصيل) 3(
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وكانت الجمعية العمومية مبجلس الدولة املرصى، قد رفضت  التصويت عىل تعيني املرأة قاضية مبجلس الدولة 
 380بحضور  2010فرباير  16، وكان النصاب القانوين للجمعية العمومية للمجلس قد اكتمل ىف %87بنسبة 

عضوا لتعيني املرأة يف الوظائف  42أعضاء عن التصويت وتأييد  4عضوا، وأسفرت نتيجة التصويت عن امتناع 
. )1(عضوا هذا التعيني مع عدم االعتداد مبا تم من إجراءات بشأنه  334القضائية مبجلس الدولة، فيام رفض 

 »قضائية«ولقد خلق هذا القرار، جدال واسعا ىف املجتمع املرصى ىف خصوص أحقية املرأة ىف توىل مناصب فنية 
  .   جلس الدولة، حتى حسمت الدستورية العليا األمر حسبام سيأىت تفصيالمب

 »73«من املادة  »1«وىف سياق هذا الجدل طلب رئيس مجلس الوزراء دكتور احمد نظيف، تفسري البند 
يشرتط فيمن يعني عضوا ىف مجلس الدولة أن يكون مرصيا : من قانون مجلس الدولة، الذى ينص عىل أنه

من القانون ذاته التى تنص عىل  »83«هلية املدنية الكاملة، وكذا تفسري الفقرة الثالثة من املادة متمتعا باأل 
ويعني باقى األعضاء واملندوبون املساعدون بقرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة املجلس الخاص للشؤون «

للشئون اإلدارية ملجلس الدولة، وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أنه ثار خالف بني املجلس الخاص . »اإلدارية
والجمعية العمومية للمجلس، بشأن تطبيق هذين النصني، فيام يتعلق مبدى جواز تعيني السيدات ىف وظيفة 

مندوب مساعد ىف املجلس، فقد وقع الخالف حول الجهة التى تتمتع بالسلطة والصالحية ىف املوافقة عىل 
لطة للمجلس الخاص وحده، فام مدى خضوعه ىف مامرسته لرقابة وإذا كانت هذه الس. التعيني حال األخذ به

الجمعية العمومية للمجلس؟ هذا نظرا ملا لهذه املسألة من أهمية بالغة تتصل باملبادئ الدستورية، ومن 
أهمها حقوق املواطنة واملساواة، مام يستلزم رضورة الوقوف عىل التفسري الصحيح لهذين النصني، فاملجلس 

بينام رفضت . عىل جواز تعيني السيدات ىف الوظائف القضائية باملجلس باعتباره مختصا بذلك الخاص وافق
  .الجمعية العمومية هذا األمر، وهذا هو مثار الخالف ومنبعه

، عن فتح باب تقدم السيدات للتعيـني، ىف وظيفـة منـدوب ٢٤/٨/٢٠٠٩فعندما أعلن املجلس الخاص ىف 
  .ذلك األمر بحسبانه داخال ىف اختصاصها ١٥/٢/٢٠١٠لعمومية ىف مساعد باملجلس، رفضت الجمعية ا

  مختصة بتفسري نصوص -وفقا لقانونها  -وملا كانت املحكمة الدستورية العليا 

                                                            
  .2010فرباير  17الرشق االوسط، جريدة ) 1(
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القوانني، إذا أثارت خالفا ىف التطبيق، وكان لها من األهمية ما يقتىض توحيد تفسريها، فقد بدأت الحكومـة ىف  
مـن املـادة  »1«لتصدر قرارها بتفسري نـص البنـد  »الدستورية العليا«فسري عىل اتخاذ إجراءات عرض طلب الت

الواردة به تتسع للمرصيني من الجنسـني، أم " مرصيا"من قانون مجلس الدولة، لبيان ما إذا كانت لفظة  »73«
  .تنحرص ىف الذكور منهم دون اإلناث

ه، لبيان ما إذا كانت سـلطة املجلـس الخـاص من القانون ذات »83«وتفسري نص الفقرة الثالثة من املادة 
للشئون اإلدارية ملجلس الدولة ىف شأن تعيني املندوبني املساعدين ىف املجلس هى سلطة اسـتئثارية أم ال؟ ومـا 

  . إذا كان للجمعية العمومية ملجلس الدولة أى اختصاصات ىف هذا الشأن
مـن قـانون مجلـس  »73«مـن املـادة  »1«نـد وأفادت املحكمة الدستورية أنه بالنسبة لطلب تفسري الب

يشرتط فيمن يعني عضوا ىف مجلس الدولة أن يكون مرصيا متمتعا باألهلية «: الدولة، الذى يجرى نصه عىل أنه
املدنية الكاملة، فإنه مع التسليم بأهميته، مل يرث خالفا ىف التطبيق، إذ مل ينازع أحـد ىف انطباقـه عـىل كـل مـن 

ية، ومل يختلف الرأى حول تفسري مدلوله، ومن ثم يكون طلب التفسري ىف هذا الشق منه يحمل الجنسية املرص
  .»التقرير بعدم قبوله -والحال كذلك  -قد افتقد مناط قبوله لعدم توافر رشائطه القانونية، متعينا معه 

: تـنص عـىل من قانون مجلس الدولة املشار إليـه التـى »83«وعن طلب تفسري الفقرة الثالثة من املادة 
ويعني باقى األعضاء واملندوبون املساعدون بقرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة املجلس الخاص للشـئون «

، فقد توافر الرشطان اللذان تطلبهام املرشع لقبول طلب التفسري بالنسبة لهذا النص، وذلك ملا وقع ىف »اإلدارية
ئون اإلدارية، والجمعية العمومية للمجلـس، وقـد تجلـت شأنه من خالف ىف التطبيق، بني املجلس الخاص للش

ىف تضارب قرارات املجلـس الخـاص ذاتـه ىف  -أوجه الخالف فيام وقفت عليه املحكمة، مام هو ثابت باألوراق 
  .هذا الشأن، ثم ىف تعارضها مع ما أصدرته الجمعية العمومية

ع عىل اإلعالن املقرتح للتعيني ىف وظيفة باإلجام ) الخاص(وافق املجلس ٢٤/٨/٢٠٠٩ففى اجتامعه بتاريخ 
مندوب مساعد مبجلس الدولة، من خريجى وخريجات كلية الحقوق، والرشـيعة والقـانون، والرشـطة دفعتـى 

وافق املجلس باإلجامع عىل بدء املقابالت الشخصية للمتقـدمني  ١٦/١١/٢٠٠٩، وىف اجتامعه يوم ٢٠٠٩، ٢٠٠٨
  وفقا للجدول الزمنى املعروض، ٢٠٠٩، ٢٠٠٨دفعتى للتعيني ىف وظيفة مندوب مساعد من 
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نظر املجلس الخاص، املـذكرة املقدمـة مـن بعـض املستشـارين أعضـاء مجلـس الدولـة  ١٨/١/٢٠١٠وبجلسة  
بـاملجلس، واختلـف " الفنيـة"برغبتهم ىف عقد جمعية عمومية ملناقشة أمر تعيني املرأة ىف املناصـب القضـائية 

املجلس الخاص، فيام إذا كان موضوع تعيني اإلناث من اختصاص املجلس الخاص،  الرأى بني املستشارين أعضاء
  .أم أن للجمعية العمومية ملستشارى املجلس اختصاصا ىف هذا األمر

املشـار إليهـا عـىل السـري ىف إجـراءات  18/1/2010وقد وافقت أغلبية أعضـاء املجلـس الخـاص بجلسـة 
 ١٥/٢/٢٠١٠جمعية العموميـة ملجلـس الدولـة عقـدت اجتامعـا يـوم ، غري أن ال٢٠٠٩، ٢٠٠٨التعيني للدفعتني 

مبجلس الدولـة، انتهـى إىل رفـض الجمعيـة باألغلبيـة، تعيـني " القضائية"بشأن تعيني املرأة ىف الوظائف الفنية 
املرأة مع عدم االعتداد مبا تم من إجراءات بشأن تعيينها ىف تلك الوظائف، كام وافقـت الجمعيـة عـىل إصـدار 

تؤكد الجمعية العمومية ملجلس الدولـة أن جميـع املسـائل املهمـة ومنهـا مـا يتعلـق بتكـوين «: ن جاء فيهبيا
وتشكيل املجلس وتنظيمه عىل غرار املوضوع املاثل، يتعني عرضـها عـىل الجمعيـة العموميـة ملجلـس الدولـة، 

عـىل أن قراراتهـا الصـادرة ىف هـذه لتتخذ بشأنها القرارات املناسبة، وىف هذا السياق، تؤكد الجمعية العمومية 
  .)1(»الجلسة، قرارات ملزمة ويتعني إعامل مقتضاها، شأنها شأن سائر قرارات الجمعية العمومية ملجلس الدولة

أسـبغت عـام  ١٥/٢/٢٠١٠أن الجمعية العمومية للمجلـس ىف اجتامعهـا : وأوضحت املحكمة الدستورية
الوظائف القضائية، مع عدم االعتداد مبا تم من إجراءات بشـأن  برفض تعيني املرأة ىف »قرار«صدر عنها وصف 

تعيينها ىف تلك الوظائف، باملخالفة ملا أصدره املجلس الخـاص مـن قـرارات، واتخـذه مـن إجـراءات، وأعقبـت 
الجمعية العمومية قرارها ببيان أكدت فيه اختصاصها بكل ما يتعلق بتكوين وتشكيل املجلس وتنظيمـه عـىل 

  .وع املعروض، وأن قراراتها ىف هذا الشأن ملزمة ويتعني إعامل مقتضاهاغرار املوض
ومتثل ذلك ىف صدور قرار رئيس مجلس الدولة  -وقد اتسعت دائرة الخالف وتعمقت، وتعددت أطرافها 

تسـتكمل إجـراءات تعيـني مـن  «، الذى نص ىف مادتـه األوىل عـىل أن ٢٢/٢/٢٠١٠بتاريخ  ٢٠١٠لسنة  ٩٢رقم 
، ٢٠٠٨يتهم، من بني املتقدمني لشغل وظيفة منـدوب مسـاعد مـن خريجـى وخريجـات دفعتـى تقررت صالح

٢٠٠٩،  

                                                            
  .2010، القاهرة 2010فرباير  15محرض اجتامع الجمعية العمومية ملجلس الدولة، ) 1(
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وذلك بعد استيفاء التحريات الالزمة واجتياز الكشف الطبى متهيدا للعرض عـىل املجلـس الخـاص، الستصـدار  
لـس الخـاص باملوافقـة ، مرجحا ىف هذا املجال القرارات الصادرة مـن املج)1(قرار رئيس الجمهورية بهذا التعيني

  .»عىل اتخاذ إجراءات تعيني املندوبني املساعدين، عىل القرار األخري للمجلس الصادر بالرفض
وحيث إن النص الترشيعى السابق ذكره محل طلب التفسـري نظمـه قـانون مجلـس الدولـة، وهـو مـن 

يتعلـق بتحديـد سـلطة التعيـني قوانني السلطة القضائية، يعد أحد القوانني املكملة للدسـتور، فضـال عـن أنـه 
  .بالنسبة للوظائف القضائية ىف املجلس، مبا ينبئ عن بالغ أهمية هذا النص، وهو ما يستوجب توحيد تفسريه

واستعرضت املحكمة التطورات والتعديالت التى أدخلت عىل قانون مجلـس الدولـة منـذ صـدوره عـام 
، والـذى أعـاد تشـكيل املجلـس ٤٧القـانون رقـم حتى صدور آخر تعديل عىل قرار رئـيس الجمهوريـة ب ١٩٤٦

ينشـأ مبجلـس «مكرر، التى نصت عىل أن  ٦٨، بإضافة املادة ١٩٨٤لسنة  ٣٦الخاص، وحدد واجباته ىف القانون 
من نـواب رئـيس املجلـس،  ٦الدولة مجلس خاص للشئون اإلدارية برئاسة رئيس مجلس الدولة وعضوية أقدم 

  .»لديه، يحل محله األقدم، فاألقدم، من نواب رئيس املجلسوعند غياب أحدهم أو وجود مانع 
بالنظر ىف تعيني أعضاء مجلس الدولة، وتحديد أقـدمياتهم وترقيـاتهم ونقلهـم ) الخاص(ويختص املجلس

وندبهم خارج املجلس، وإعارتهم والتظلامت املتصلة بذلك، وكذلك سـائر شـؤونهم عـىل الوجـه املبـني ىف هـذا 
  .رأيه ىف مرشوعات القوانني املتصلة مبجلس الدولةويجب أخذ . القانون

ويجتمع هذا املجلس بدعوة من رئيسه، وتكون جميع مداوالته رسية، وتصدر القرارات بأغلبية أعضائه، 
يعـني رئـيس مجلـس الدولـة بقـرار مـن رئـيس «: مـرة أخـرى بالتبعيـة ليصـبح ٨٣كام تم تعديل نـص املـادة 

جلس، بعد أخـذ رأى جميعـة عموميـة خاصـة، تشـكل مـن رئـيس مجلـس الجمهورية، من بني نواب رئيس امل
  .»الدولة ونوابه ووكالئه واملستشارين الذين شغلوا وظيفة مستشار ملدة سنتني

ويعني نواب رئيس املجلـس ووكـالؤه بقـرار مـن رئـيس الجمهوريـة بعـد موافقـة الجمعيـة العموميـة «
  .»للمجلس
  عدون بقرار من رئيس الجمهورية، بعدويعني باقى األعضاء واملندوبون املسا«

                                                            
 . ٢٠١٠فرباير  ٢٢، املادة األوىل، القاهرة ٢٠١٠لسنة  ٩٢س مجلس الدولة رقم قرار رئي  )1(
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، وهذه الفقرة الثالثة من املادة األخرية هى الـنص الثـاىن املطلـوب »..موافقة املجلس الخاص للشؤون اإلدارية 
  .تفسريه

وبينت املحكمة التطور التاريخى بشأن االختصاص باملوافقة عىل تعيني املندوبني املساعدين يتبادله كـل 
لسـنة  ٤٧شئون اإلدارية والجمعية العمومية للمجلس، حتى استقر أخريا بالقـانون رقـم من املجلس الخاص لل

  .ليصبح االختصاص للمجلس الخاص ١٩٧٢
يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها ويـنظم «من الدستور، تنص عىل أن  ١٦٧وحيث إن املادة 

، ومقتىضـ إعـامل هـذا الـنص الدسـتورى، أن »مطريقة تشكيلها، ويبني رشوط وإجراءات تعيني أعضائها ونقله
إجراءات ورشوط التعيني ىف الوظائف القضائية ال تتحدد إال بقانون، ومؤدى ذلك أن املجلس الخـاص للشـئون 

 ١٣٦ومن قانون مجلس الدولة، بعد تعديلها بالقـانون رقـم  ٨٣طبقا لحكم الفقرة الثالثة من املادة  -اإلدارية 
بالنسبة  -، وأن القانون »املندوب املساعد«ة املختصة باملوافقة عىل التعيني ىف وظيفة هو السلط - ١٩٨٤لسنة 

مل مينح الجمعية العمومية اختصاصا ىف هذا املجـال، وإذا كانـت الجمعيـة العموميـة ملجلـس  -لهذه الوظيفة 
تجزها املرشـع الدسـتورى الدولة تختص بإصدار الالئحة الداخلية للمجلس، فإنها ال متلك أن تنظم بها أمورا اح

  . )1(للقانون
وتأسيسا عىل ذلك صدر قرار املحكمة الدستورية العليـا بكفالـة حـق املـرأة ىف اعـتالء وظيفـة منـدوب 
مساعد مبجلس الدولة واعتبار أن لفظة مرصى الواردة بقانون مجلـس الدولـة نتحسـب عـىل كـل مـن يتمتـع 

 عن عن إقرار أحقية املجلس الخـاص مبجلـس الدولـة وحـدة بالجنسية املرصية من الرجال والنساء، هذا فضال
دون غريه باختبـار املنـدوبني املسـاعدين الجـدد ىف مجلـس الدولـة والسـري ىف اجـراءات وترتيبـات اختيـارهم 

  .وتعيينهم
وىف تلك األثناء ومع صدور قرار الدستورية العليا، قرر املجلس الخاص مبجلس الدولة باالجامع ىف مـارس 

الحية املرأة لتويل الوظائف الفنية باملجلس قاضية وعدم تواجد موانع رشعية أو دسـتورية أو قانونيـة ص 2010
ولكن هذا القرار صدر مع إيقاف التنفيذ حيث أكد املجلس الخاص ان هناك موانـع عمليـة .. تحول دون ذلك

   2009و 2008دون البت النهاىئ ىف هذا املوضوع، حيث قرر املجلس تأجيل تعيني دفعتي 

                                                            
(1) http://awady.katib.org/node/130 
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من كليات الحقوق والرشيعة والقانون والرشطة مـن الـذكور واالنـاث يف الوقـت الحـايل لحـني انتهـاء اللجنـة 
الثالثية التي سيتم تشكيلها برئاسة املستشار عادل فرغيل نائب رئيس مجلس الدولة ورئـيس محكمـة القضـاء 

ة رئـيس ادارة التفتـيش الفنـي وكـامل محمد عطية نائب رئيس مجلس الدول. االداري وعضوية املستشارين د
ملعي نائب رئيس مجلـس الدولـة رئـيس هيئـة مفـويض الدولـة مـن دراسـة املوضـوع دراسـة متأنيـة وابـداء 

  . 2010االقرتاحات املناسبة خالل ثالثة شهور وتعرض نتائج أعاملها عيل املجلس الخاص يف يوليو 
ضاء لن تواجه صعوبات ىف عملها، خالفـا للـزعم القائـل ويرى بعض رجال القضاء أن املرأة بدخولها ساحة الق

بأنها لن تستطع أن تكمل املشوار، خاصة ىف تعامالتها مع الناس ونظرتهم لها كأنثى، ومردود عـىل هـذا الـزعم بـأن 
ه القاىض أو وكيل النيابة ال يستمد سلطته واحرتامه ىف نفوس الكافة من مجرد كونه رجال وإمنا يستمدها مام أقره لـ

الدستور والقوانني من حصانات وسلطات، ومام وقر ىف نفوس الناس جميعا من حـب واحـرتام  للمنصـب القضـاىئ، 
ومن ثم فإن املرأة حال عملها بالقضاء سيكون لها ما لزميلها الرجل من احرتام وتـوقري، فالنـاس إمنـا يجلـون منصـة 

  . )1(بالرشف والعزة والكرامة ناهيكم عن الكفاءة والتميزالقضاء ال نوع الجالس عليها، ويكفى ىف معتليها أن يتحىل 
  وظيفة املأذون الرشعى واملرأة

أصدرت محكمة األرسة بالزقازيق قرارا بتعيني أمل سليامن عفيفى مأذونـا رشعيـا بإحـدى دوائـر مدينـة 
.  والعامل العـرىب، وبذلك تعترب أمل سليامن عفيفى أول مأذون رشعى ىف مرص2008القنايات بالرشقية ىف فرباير 

مـن جامعـة الزقـازيق ثـم  1998الجدير بالذكر أن املأذونة الجديدة، قد حصلت عىل ليسـانس الحقـوق عـام 
  .)2(2005دبلوم القانون العام فدبلوم القانون الجناىئ عام 

أى ومن جانبه، أصدر مفتى الديار املرصية فتواه بأحقية املأذونة الجديدة ىف هذه املهنة وعـدم وجـود  
موانع دينية تحول دون ذلك، فضال عن ترصيحات وزير العدل بعدم وجود مانع قانوىن يحـول دون مامرسـتها 

  ، حيث أن الدستور)3(لهذا العمل العام

                                                            
 .  61، مرجع سبق ذكره، ص )ملحق(إيهاب ماهر السنباطى، املرأة القاضية بني أصل الحق ومشكالت التطبيق، مجلة القضاة) 1(
   .2008أبريل   6للطبع والنرش، اإلمارات العربية املتحدة، جريد دنيا اإلتحاد، دار االتحاد  )2(
  .املرجع السابق) 3(
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يكفل حق تكافؤ الفرص للجميع ويساوى بني أفراد الشعب فال توجـد أى موانـع تحـول دون تعيـني إمـرأة ىف  
  .وظيفة مأذون

 لقنصىلوا السلك الدبلوماىس
بداية وقبل الخوض ىف وضعية املرأة داخل السلك الدبلوماىس، البد أن نشري إىل عدد من االعتبارات التى 

  :)1(تحدد عالقة املرأة املرصية بالعمل الدبلوماىس والتى تتمثل ىف
رصـية هو حداثة الوظيفـة الدبلوماسـية ىف مرصـ التـى بـدأت مـع نشـأة وزارة الخارجيـة امل :االعتبار األول* 

  .1960عام ه الوظيفة قد تأخر حتى ، غري أن دخول املرأة إىل هذ1923الحديثة عام 
تطور توىل املرأة املناصب العامة والتواجد ىف سوق العمل سواء من الناحية القانونية أو مـن  :االعتبار الثاىن* 

  .  مكان العملناحية التقاليد االجتامعية وأثر ذلك عىل عالقة الرجل باملرأة ىف املنزل وىف
خصوصية الوظيفة الدبلوماسية من حيث أنها وظيفـة ذات طـابع خـاص تتعامـل مـع أدق  :االعتبار الثالث* 

. أمور العالقات بني مرص والعامل الخارجى وتتصل إتصاال مبارشا بأدوات وأجهزة اتخـاذ القـرار ىف الـداخل
الجتامعية والثقافية بحكـم اتصـال هـذه وهى وظيفة خاصة تتطلب ىف شاغلها درجة عالية من املرونة ا

  .الوظيفة بالثقافات األخرى والعقليات املختلفة
وعىل أيـة حـال، فوظيفـة التمثيـل الـدبلوماىس تقتىضـ بـأن تكـون معظـم سـنوات الخدمـة ىف بعثـات 

مبفردهـا  دبلوماسية خارج الدولة ويتصل هذا االعتبار بطبيعة األرسة املرصية ومدى تقبلها لفكرة انتقال املرأة
للعمل ىف مجتمعات أجنبية واإلقامة بها لسنوات طويلة خاصة مع تطلب الوظيفة قدرا من الرسية واالخـتالط 

  . بني الرجال والنساء، مام يثري حساسيات ىف املجتمع الرشقى
وحقيقة األمر، تولت املرأة املرصية العديد من املناصب ىف السلك الدبلوماىس والقنصىل، فقد شهد عدد 

تشغل منصب رئيسة بعثة  –اآلن  –اإلناث ىف هذا املجال ارتفاعا مطردا خالل السنوات األخرية، فاملرأة املرصية 
وبلغت نسبة النساء العامالت ىف السلك , بلدا من بلدان العامل 20دبلوماسية بدرجة سفرية ىف حواىل 

  لدبلوماىسا

                                                            
 .201، مرجع سبق ذكره، ص )محرر(حمدى عبدالرحمن. عبد الـلـه األشعل، املرأة والدبلوماسية ىف مرص، ىف د. د) 1(
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  . )1(دة دبلوماسيةسي 123أى قرابة  , % 20والقنصىل عىل وجه العموم نحو  
وبلغـت نسـبة السـيدات , من امللحقيني الدبلوماسـيني 34، تخرجت الدفعة الـ 2007وىف أبريل من عام 
  .من أفراد هذه الدفعة% 40الالىئ قبلن كدبلوماسيات 

ومام يذكر أن وضع املرأة ىف السلك الدبلوماىس ىف مرص خالل السنوات األخرية قد بلغ درجة عالية من 
سواء فيام يتعلق بسياسة التعيني وانحسار الرتدد عند ارتياد هذا العمل أو ىف معاملة املرأة خالل التطور 

مراحل الخدمة أو سياسة النقل بني البعثات، كام تكشف تقارير وزارة الخارجية أن مجالس التأديب 
غم ارتفاع عدد النساء واالنحراف املاىل أو اإلدارى أو الوظيفى مل تسجل حالة كانت املرأة طرفا فيها ر 

املشتغالت بالعمل الدبلوماىس إىل حد ما، ورغم ذلك فام زالت نسبة املرأة إىل الرجل ىف الوظيفة الدبلوماسية 
أقل بكثري من عدد الفرص املتاحة أمامها رغم ما تثريه هذه الوظيفة من طموحات وبريق أمام املرأة بخصوص 

  .)2(جتامعية التقليدية واالطالع عىل ثقافات املجتمعات األخرىالسفر والرتحال والتحرر من القيود اال 
  )الحياة الربملانية(السلطة الترشيعية

مل تتبوأ املرأة املرصية مكانتها ىف املؤسسـات الترشـيعية إال بعـد كفـاح وإرصار، حيـث رفضـت مطالبهـا 
اء أن إرهاصـات التمكـني السـياىس بحقها ىف االنتخاب والتمثيل الربملاىن عدة مرات، وقد اتفقـت كثـري مـن اآلر 

، إذ شهد هذا العام إعطاء املرأة الحق ىف االشرتاك ىف االنتخابـات مرشـحة 1956للمرأة املرصية بدأت منذ عام 
، وقد تبنت الدولة بعد الثورة خطابا نسويا هدف إىل متكني املرأة من )3(1956أو ناخبة من خالل دستور   عام 

  .)4(واة بالرجل وتعبئتها للمشاركة ىف املجال العامشغل املناصب القيادية مسا

                                                            
  .2007القنصىل، القاهرة بيانات واحصاءات صادرة عن وزارة الخارجية املرصية، إدارة السلك الدبلوماىس و ) 1(

 .2007تقارير الجهاز املركزى للتعبئة العامة واإلحصاء، القاهرة، : وأنظر ايضا
  .207عبد الـلـه األشعل، مرجع سبق ذكره، ص .د) 2(

(3) Hala Mostafa, Women, Politics and Modernizatoin in Egypt,in Zaied Majed(ed), Building 
Democracy in Egypt, International Institut for Democracy and Electoral assistance(IDEA), 
Sweden, 2005, p.22. 

(4) Sherine Hafez, the terms of empowerment: Islamic women activists in Egypt, AUC press, Cairo, 
2003, p.28. 
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  :املرأة ومجلس الشعب
هو البداية األوىل لدخول املرأة املرصية الربملان ومشاركتها ىف العمل الترشيعى والحيـاة  1957اعترب عام 

ق األهـداف التمثيلية، حيث أثبتت خالل تاريخها الطويل قدرتها العالية عىل العمل واالجتهاد ىف سـبيل تحقيـ
  .الوطنية والنهوض باملجتمع

، ونسبة هذه املشـاركة إلجـامىل عـدد )1()مجلس الشعب(ويوضح الجدول التاىل مشاركة املرأة ىف الربملان
  .2005حتى مجلس عام  1957األعضاء منذ أول مجلس يضم بني أعضائه سيدات عام 

  )2005- 1957( خالل الفرتة) مجلس الشعب(عدد العضوات بالربملان
عدد  املجلس

 األعضاء
السيدات املعينون

 املنتخبات
السيدت 
  املعينات

إجامىل 
  السيدت

النسبة 
  املئوية

1957  350  2  2  0.57  
1960  1000  7  7  0.83  
1964  360 10 8  8  2.22  
1969  360 10 2 1  3  0.83  
1971  360 10 7 1  8  2.22  
1976  360 10 4 2  6  1.67  
1979  392 10 33 2  35  8.93  
1984  458 10 35 1  36  7.86  
1987  458 10 14 4  18  3.93  
1990  454 10 7 3  10  2.2  
1995  454 10 5 4  9  1.98  
2000  454 10 8 4  12  2.42  
2005  454 10 4 5  9  1.98  

  3.09  163  27 136 110 5166  اإلجامىل
  )مجلس الشعب: (املصدر

                                                            
ث هذا التغيري ىف بداية السبعينيات وأصبح مجلس الشعب هو كانت التسمية السائدة ملجلس الشعب هى مجلس األمة إىل أن حد) 1(

أنىشء مجلس آخر أطلق عليه مجلس الشورى ) 1980(مسمى الربملان املرصى، وىف تطور آخر وتحديدا ىف بداية الثامنينيات
 ..الشعب والشورى: ليصبح الربملان املرصى مكونا من مجلسني
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تخابات املرصية خالل هذه السنوات الطويلـة، ويتضح من الجدول السابق، أن ما أسفرت عنه نتائج االن
يعرب دوما عن نسب متثيل ضعيفة للمرأة ىف الربملان باستثناء الفرتة التى طبق فيها نظام تخصيص املقاعد، ففى 

شغلت املرأة مقعدين فقط تم شغلهام بواسطة راوية عطية وأمينة شكرى اللتان تنافسـتا  1957انتخابات عام 
ثم تواىل بعد ذلك دخول املرأة الربملان فقد كانت نسبة مشـاركتها ىف أول مجلـس . )1(الرجالىف دوائر عامة مع 

، 1960ثم ازدادت نسبة مشاركة املرأة ىف املجلـس ىف دور االنعقـاد العـادى األول عـام % 0.57هى  1957عام 
%. 0.8بـاملجلسليصل عددهن إىل خمس عضوات مرصيات وإثنتني من سوريا لتبلغ نسبة السيدات العضوات 

من إجامىل األعضاء حيـث وصـل عـددهن إىل % 2.2وصلت نسبة مشاركة املرأة ىف املجلس إىل  1964وىف عام 
تضاءل عدد العضوات باملجلس حيث وصـل عـددهن إىل ثالثـة عضـوات بنسـبة  1969وىف عام . مثان عضوات

فيـدة عبـدالرحمن محمـد املحاميـة من إجامىل وهام إثنتان باالنتخاب والعضوة الثالثة معينـة وهـى م% 0.8
  .)2(وتعترب هى أول املعينات ىف املجلس

من إجامىل األعضاء، سبع % 2.2 إىل مثان عضوات بنسبة ، وصل عدد العضوات ىف املجلس1971وىف عام 
، وصل عـددهن ىف املجلـس إىل 1976وىف عام . عضوات منتخبات وعضوة واحدة معينة هى الدكتورة ليال تكال

آمـال . لـيىل تكـال ود. ، أربع منهن منتخبات وعضوتان معينتان هام، دمن اإلجامىل% 1.3بنسبة  ست عضوات
  .عثامن

مقعدا مـن مقاعـد الربملـان للمـرأة  30بتخصيص  1979لسنة  21وكانت الطفرة الكربى، عندما صدر القانون 
مرأة باملنافسة عىل باقى املقاعد مع سمح القانون لل وذلك بناء عىل اقرتاح تقدمت به السيدة جيهان السادات، وقد

وكان من مثار ذلك أن زاد عدد املقاعد التى . )3(للرجال مبنافسة النساء عىل مقاعدهناملخصصة للرجال بينام مل يسمح 
 33من إجامىل عـدد األعضـاء مـنهن % 8.9عضوة بنسبة  35حيث وصل عددهن إىل  1979شغلتها املرأة ىف برملان عام 

  سالمة ب وعضوتني معينتني هام مارىعضوة باالنتخا

                                                            
  .180رأة، مجلة الهالل، دار الهالل، مرجع سبق ذكره، ص ماجى الحلواىن، اإلعالم ومشاركة امل. د) 1(
  .180املرجع السا بق، ص ) 2(
، متثيل )محرر(سلوى شعراوى جمعة . عىل أبو زيد، التجربة املرصية ىف تخصيص مقاعد للمرأة ىف الهياكل املنتخبة، ىف د. د: أنظر) 3(

 .173، ص 2000اسات واستشارات اإلدارة العامة، القاهرة، الفرص واإلشكاليات، مركز در : املرأة ىف املجالس املنتخبة
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حيـث بلـغ عـدد  1984وجانيت كامل سـعد، واسـتمرت هـذه الطفـرة حتـى الفصـل الترشـيعى الرابـع عـام  
عضـوة منتخبـة وواحـدة فقـط  35مـن إجـامىل األعضـاء مـنهن % 7.8عضـوة بسـبة  36العضوات ىف املجلس 

 نسبة متثيـل املـرأة ىف الربملـان متزامنـة مـع بالتعيني هى جانيت كامل سعد، وقد جاءت التطورات السابقة ىف
تصديق مرص عىل اتفاقية مناهضة التمييز ضد املرأة، مام يعكس سـتجابة نوعيـة مـن جانـب مرصـ ملـا متليـه 

  .التزاماتها الدولية
ويبدو أن هذه االستجابة كانت مؤقته ووليدة لحظتها، فلم يستمر هذا التقـدم ىف نسـبة متثيـل املـرأة كثـريا، 

، حيث بلـغ )1(الذى ألغى التخصيص مبوجبه 1986لسنة  188ابها الرتاجع من جديد؛ بسبب صدور القانون رقم وأص
من اإلجامىل، أربع منهن معينات وهن جانيـت كامـل % 3.9عضوة بنسبة  18، 1987عدد العضوات ىف مجلس عام 

  .)2(نتخباتمنهن م 14فوزية عبدالستار وسوسن إبراهيم عىل، و. ليىل تكال ود. سعد ود
بتعديل بعض أحكام القانون  1990لسنة  210وقد وصل متثيل املرأة إىل أقل معدالته مع صدور القانون 

بإلغاء نظام االنتخابات بالقوائم الحزبية واألخذ بنظام اإلنتخاب الفـردى، ويعـد هـذا التـاريخ  1972لسنة  38
صة ىف مقاعد محددة أو مكان ىف قوائم حزبية وباتت هبوطا حادا ىف املستوى التمثيىل للمرأة، فلم يكن لها فر 

  .ملزمة بالدخول ىف منافسات مع الرجال ىف دوائر عامة
حيـث بلـغ عـدد  1990وكان من آثار التعديالت سالفة الذكر، ما أسـفرت عنـه انتخابـات املجلـس عـام 

. فوزية عبدالستار، ود .بالتعيني وهن د 3منهن منتخبات و 7، %2.2ىف املجلس عرش عضوات بنسبة  السيدات
  .منى مكرم عبيد. حورية توفيف مجاهد، ود

ويشار ىف هذا الصد إىل حرص رئيس الجمهورية عىل استخدام حقه ىف تعيني عرشة أعضاء لصـالح املـرأة 
  .)3(للتغلب عىل اختالل النسبة لصالح الرجال

، أربع منهن % 1.9عضوات بنسبة ، وكام يوضح الجدول سالف البيان، بلغ عدد العضوات تسع 1995وىف عام 
  التطاوى، نوال. أنجيل بطرس، ود. بالتعيني وهن د

                                                            
متكني أم تهميش، الجمعية املرصية لنرش وتنمية الوعى القانوىن، ..  2005أماىن مسعود، املرأة املرصية واالنتخابات الترشيعية .د) 1(

 .20، ص 2006املعهد الدمنارىك املرصى للحوار، القاهرة 
  .180حلواىن، مرجع سبق ذكره، ص ماجى ال. د: راجع ىف ذلك) 2(
  .181املرجع السابق، ص ) 3(



  العاملية يف مجال حقوق اإلنسان االلتزامات

241 

  

 12بلـغ عـددهن  2000وىف مجلـس الشـعب لعـام . وهناء سمري جربة، يرسية لوزا، وخمس منهن باالنتخـاب 
زينـب رضـوان، . جوجيت صـبحى، ود. من إجامىل عدد األعضاء منهن أربع معينات هن د% 2.4عضوة بنسبة 

  . قة مسعد الرفاعى، وهدى أحمد لطفى، ومثاىن منهن منتخباتوفائ
، خمـس مـنهن بـالتعيني % 1.9عضوات بنسبة  9فقد بلغ عدد السيدات فيه  2005أما مجلس الشعب 

، أى أن نسـبة )1(جورجيت قلينى، وسناء عبداملنعم البنـا، وابتسـام حبيـب ميخائيـل. زينب رضوان، ود. هن د
، األمر الذى دعـا مـنظامت املجتمـع 2000جلس قد انخفضت مقارنة بنسبتها ىف مجلس متثيل املرأة ىف هذا امل

املدىن والحركة النسوية الحقوقية واملجلس القومى للمرأة، للمطالبـة بـالعودة بـالتمييز اإليجـاىب كآليـة لـدفع 
لحقـوق اإلنسـان ىف مشاركة املرأة املرصية ىف الحياة السياسية واملجالس النيابيـة، وقـد أكـد املجلـس القـومى 

، فقـد أكـد عـىل رضورة % 20تقارير مختلفة عىل مطالبته بضامن متثيل املرأة ىف املجـالس النيابيـة بحـد أدىن 
  .)2(النص عىل نظام انتخاىب يأخذ بفكرة القامئة النسبية مبا يضمن متثيل املرأة والشباب بنسب عادلة

مـنهن (عضـوة 163بلـغ  2005وحتـى  1957عـام  وقد لوحظ أن عدد عضوات الربملان منذ دخلته املرأة
  .عضوة دخلن باالنتخاب  136عضوة دخلن بالتعيني و 27، منهن )سوريتان أثناء الوحدة

  :نشاط املرأة داخل مجلس الشعب
يتنوع نشاط املرأة داخل مجلس الشعب بني مسائل األمومة والطفولة والخدمـة االجتامعيـة إىل جانـب 

والترشيع والتنمية، وهذا ما يتضح من توىل بعض العنارص النسـائية لـبعض اللجـان مسائل السياسة الخارجية 
  . )3(سهري القلاموى، إمتثال الديب وفايدة كامل وغريهن. ودليىل تكال، . بدالستار، ودفوزية ع. النوعية مثل د

قـدم باألسـئلة فضال عن ذلك، تساهم املرأة الربملانية ىف مناقشة بيان الحكومة والخطة واملوازنة وتت
كام شـاركت املـرأة الربملانيـة . )4(وطلبات اإلحاطة ومن بينهن من تقدمن مبرشوعات قوانني وتم األخذ بها

  ىف االتحاد الربملاىن الدوىل

                                                            
  .181املرجع السابق، ص ) 1(
، املجلس القومى، القاهرة  2007- 2006" حالة حقوق االنسان ىف مرص "التقرير السنوى الثالث للمجلس القومى لحقوق االنسان ) 2(

  .99،  ص 2007
  .   2005-1990رتة مطبوعات مجلس الشعب املرصى خالل الف: راجع) 3(
  .2005-2000راجع مضابط جلسات مجلس الشعب خالل املدى الزمى ) 4(
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والبيئة ليال تكال أول سيدة عربية وإفريقية تتوىل منصب رئيس لجنة التعليم والعلوم والثقافة . د فكانت 
رخندة حسن رئاسة ذات اللجنة خلفا للدكتورة ليال تكال، وأصبحت مراسال لالتحاد ف. د ثم تولت. باالتحاد

حورية مجاهد نائبا لرئيس . إضافة إىل ذلك انتخبت د). 1984- 1980(الربملاىن الدوىل لشئون البيئة ىف الفرتة 
  . )1(ملانات ىف ذات العامثم نائبا لرئيس لجنة تنسيق الرب  1992اللجنة السياسية باالتحاد الربملاىن الدوىل عام 

  :املرأة ومجلس الشورى
جنبا إىل جنب مجلس الشعب، يأىت مجلـس الشـورى لتكتمـل الصـورة النيابيـة ىف مرصـ وليكونـان معـا 

الشعب والشورى، األول ترشيعى والثاىن استشارى وإن كانـت التعـديالت الدسـتوية : الربملان املرصى مبجلسيه
  .)2(جلس الشورى سلطات أوسع، قد تصل إىل حد الترشيع، قد منحت م2007األخرية لعام 

، وقد شهد منذ الوهلـة األوىل )3(بقرار من الرئيس أنور السادات 1980وكان مجلس الشورى قد تأسس عام 
وىف %. 3.3 أى بنسـبة 210عضوات مـن إجـامىل  7بلغ عدد العضوات فيه  1980مشاركة فعالة للمرأة، ففى عام 

عضـوات  5انخفض عـددهن إىل  1986وىف . عضوات 7، حيث بلغ عددهن % 3.3ة عند ثبتت النسب 1983عام 
وقد لوحظ أن جميع % 4.6عضوة بنسبة  12ليصل إىل  1992من اإلجامىل، لريتفع مرة أخرى ىف عام % 2.3بنسبة 

  .)4(، قد متت بالتعيني وليس االنتخاب1992املشاركات النسائية ىف مجلس 

                                                            
  .182ماجى الحلواىن، مرجع سبق ذكره، ص . د) 1(
، والتى تتحدث عن اختصاصات مجلس 2007من الدستور املرصى واملعدلني ىف استفتاء شعبى عام  205، 195، 194راجع املواد ) 2(

  .الستفتاء املشار إليهالشوى املوسعة مبوجب ا
 . 2004فرج الدرى ، مجلس الشورى املرصى ، األمانة العامة ملجلس الشورى، الطبعة الخامسة، القاهرة، يوليو ) 3(
الوضع القانوىن واالجتامعى،  مرجع سبق ذكره، ص .. .. نادية رمسيس فرح، املرأة املرصية بني القانون والواقع، ىف املرأة العربية . د) 4(

260 .  
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ى ونسبتهن املئوية ىف الفرتة املمتدة من ر العضوات مبجلس الشو  وفيام يىل جدول يبني عدد
  .2004حتى عام  1989عام 

  ى ونسبتهن املئويةر عدد العضوات مبجلس الشو 
)1989-2004(  

  (%)النسبة العدد السنة
1989 
1992  
1995  
1998  
2001  
2004 

11 
12  
15  
15  
15  
18 

4.3  
4.6  
5.7  
5.7  
5.7  
6.97  

  )مجلس الشورى(: املصدر
وهو الذى بلغ فيه عدد عضوات مجلس  1989قراءة الجدول يتبني لنا عددا من الحقائق، نبدأها بعام وب
وظلت نسبة السيدات العضوات مبجلس الشـورى تتزايـد % 4.3أى بنسبة  258عضوة من إجامىل  11الشورى 

ضـوة بنسـبة ع 18ليصـل إىل  2004ثم تصـاعد العـدد عـام   )1(%5.7بنسبة  2000عضوة عام  15 حتى بلغت
  . )2(من إجامىل األعضاء 6.9مئوية بلغت 

ومام هو جدير بالذكر أن عضوات مجلس الشورى، هن من حملـة املـؤهالت العلميـة، فيضـم املجلـس 
  . )3(حملة املاجستري والدكتوراه ودبلوم الدراسات العليا والبكالوريوس والليسانس

  :مساهامت املرأة ىف مجلس الشورى
أة من خالل مشاركتها ىف مكاتب لجان املجلس كالعضوات الالىئ يتكرر شغلهن ملنصب ظهرت مساهامت املر 

ماجى الحلواىن . وكالء اللجان النوعية ىف املجلس مثل عائشة عبدالهادى ومنهن من يشغلن أمينات رس اللجان مثل د
 فرخنـدة. حليـة وتولـت رئاسـتها دم لجنـة تنميـة القـوى البرشـية واالدارة املالـلــهومل تتول املرأة رئاسة أية لجنة، 

  .)4(حسن

                                                            
 .2000مجلس الشورى ىف عرشين عاما، مركز املعلومات، األمانة العامة ملجلس الشورى، القاهرة، نوفمرب : للمزيد، أنظر) 1(
  .فرج الدرى ، مجلس الشورى املرصى ، مرجع سبق ذكره) 2(
  .املرجع السابق) 3(
  . 184ماجى الحلواىن، مرجع سبق ذكره، ص . د) 4(
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  .وعىل أية حال، مل تتول أى من النساء العضوات باملجلس رئاسته أو إحدى وكاالتيه
وحقيقة األمر، أنه رغم كل التقدم الذى أحرزته املرأة ىف كافة املجاالت إال أن نصيبها ىف التمثيـل النيـاىب 

لسكان، ذلك أن مجموع السيدات العضوات بكـال املجلسـني يبلـغ ما زال محدودا بالقياس إىل العدد اإلجامىل ل
سيدة بالتعيني من قبل رئيس الجمهورية والذى شمل النساء برعايته من خالل التوسع  23سيدة من بينهن  27

ىف تعيينهن باملجلسني مستخدما سلطته ىف تعيني نسبة من األعضاء كام أرشنا آنفا، رغبـة منـه ىف تحقيـق قـدر 
  .ازن ىف نسبة متثيل املرأةمن التو 

ويرجع بعض الباحثني ضعف التمثيل النياىب للمرأة ىف مرص لعدد من األسباب التـى تـرتبط أساسـا 
  :)1(مبشكالت إجتامعية واقتصادية تواجهها املرأة ىف مرص، هى

تجـاه األمية التى تعترب مؤرشا عىل انخفاض قدرة النساء عـىل معرفـة الكثـري مـن حقـوقهن وواجبـاتهن   )1
ومـن آثـار هـذه األميـة إمكانيـة إسـاءة اسـتخدامهن مـن جانـب الـبعض ىف . أنفسهن وتجـاه املجتمـع

، فضال عن عدم القدرة عـىل تحقيـق االسـتقالل االقتصـادى الـذى يشـعر الفـرد )2(االنتخابات الترشيعية
 .بالقوة والقدرة عىل مجابهة الكثري من الصعاب

رار بأنفسهم منذ الطفولة وأخذ القرارات نيابة عنهم سواء ىف التعلـيم أو عدم تربية األبناء عىل اتخاذ الق  )2
  .ىف الزواج أو ىف العمل

القيود االجتامعية التى تواجهها كثري من النساء، فضال عن عـدم ثقـتهن بأنفسـهن وانعـدامها فـيام بـني   )3
ح الرجـل العتقـادهن بأنـه بعضهن البعض فال تساند املرأة املرأة ىف االنتخابات ويتعمـدن اختيـار املرشـ

  . )3(األكفأ
رؤية كثري من النساء بأن العمل السياىس مخصص للرجل دون املرأة حيث يـنقص مـن أنوثتهـا وتكـرس   )4

  .)4(التنشئة االجتامعية هذه املفاهيم ىف عقيدتهن

                                                            
  .185-184ص املرجع السابق،  ص )  1(

، مرجع )محرر(نهاد أبو القمصان، قضايا املشاركة السياسية للمرأة ىف مرص، ىف حمدى عبدالرحمن: للمزيد من املعلومات، أنظر
 . 1152-148سبق ذكره،  ص ص 

  .230مارلني تادرس، مرجع سبق ذكره،  ص : أنظر) 2(
  .231املرجع السابق، ص ) 3(
  .231املرجع السابق، ص ) 4(
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ـائح املجتمعيـة عـام يجـب أن تفعلـه املـرأة لتسـهم هـ  )5 ى انخفاض مستوى الوعى لدى الكثري مـن الرش
  .والرجل حبنا إىل جنب ىف بناء رصح الوطن وتحمل املسئوليات والواجبات كافة

انحدار وضع املرأة عىل املستوى الحزىب، فضال عـن تقلـص االهـتامم بقضـاياها ومتكينهـا السـياىس عنـد   )6
ل مستوى الخطاب السياىس دون الواقع العمىل حتى بالنسبة لألحزاب التى تعترب نفسها أكرث تقدمية مث

عضوا باالمانة العامة لحزب الوفـد وثـالث  40الوفد والتجمع والنارصى، فمثال توجد سيدتان من إجامىل 
  .   )1(%2.7للتجمع وباللجنة املركزية للنارصى توجد سيدتان بنسبة  72من إجامىل 

ريين عن التصـويت االعتقاد بسلبية األداء الربملاىن للمرأة، وهو من األسباب التى يرتتب عليها عزوف الكث  )7
  .  )2(لصالحها ىف االنتخابات

تأثري األزمة االقتصادية الطاحنة املتصلة باملتغريات االقتصادية وإعـادة التكيـف الهـيكىل واعـتامد نظـام   )8
السوق الحر، التى تحيط باألرسة املرصية وتستنزف مواردها وقدراتها وىف مقدمتهم املرأة، حيث تتعـدد 

وتنهك قواها الذاتية مبا يبدو معه أن االنخراط ىف العمل العام أو السياىس نـوع مـن ادوارها االجتامعية 
  . )3(الرتف

ـى ىف  62والجدير بالذكر ىف هذا الصدد اإلشارة إىل التعديل األخري الذى طال املـادة  مـن الدسـتور املرص
حقوقهـا الخاصـة بتمثيلهـا ىف  ، إذ عدلت هذه املادة، لتمنح املرأة جانبا من2007استفتاء شعبى عام أجرى ىف 

الربملان مبجلسية، حيث قررت املادة املعدلة أن القانون ينظم حـق الرتشـيح ملجلىسـ الشـعب والشـورى وفقـا 
للنظام االنتخاىب الذى يحدده مبا يكفل متثيل األحزاب السياسية ويتيح متثيل املرأة ىف املجلسني، وأنه يجـوز أن 

لنظام الفردى والقوائم الحزبية بأية نسبة بيـنهام يحـددها، كـام قـررت املـادة  يأخذ القانون بنظام يجمع بني ا
  .)4(جواز أن يتضمن النظام االنتخاىب حدا أدىن ملشاركة املرأة ىف املجلسني

  ولقد كان من مثار هذا التعديل الدستورى، أن تم إقرار قانون جديد بتعديل قانون

                                                            
(1) www.amanjordan.org/aman/wmview.php 

  .30أماىن مسعود، مرجع سبق ذكره، ص . د) 2(
،  مرجـع سـبق ذكـره،  ص ص )محرر(تهاىن الجباىل، املشكالت التى تواجه املرأة ىف مجال املشاركة السياسية، ىف حمدى عبدالرحمن) 3(

63-64.  
  .املعدلة 62، املادو 2007هرة ، الجريدة الرسمية، القا2007التعديالت الدستورية لعام ) 4(
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ح املرأة لعضوية مجلس الشعب ىف دوائـر مسـتقلة ال يكـون ، يكفل ترشي1972لسنة  38مجلس الشعب رقم  
 32وتقرر أن يكون عدد الدوائر املخصصة للمرأة . لرجل فيها موطىء قدم، حيث تكون الدوائر خالصة للنساء

مقعـدا للنسـاء وتضـمن القـانون أن يـتم إجـراء انتخابـات مجلـس  64دائرة عىل مستوى الجمهورية بإجامىل 
وال ملدة دورتني متتاليتني لضامن اكتساب املرأة الشـعبية الالزمـة وحتـى تثبـت جـدارتها الشعب عىل هذا املن

ونجاعتها العتالء مقاعد التمثيل النياىب من خالل انتخابها الحر وحيازتها ثقة الجامهري، فقد نص التعـديل عـىل 
جمهورية مرصـ العربيـة  أن يكون اختيار أعضاء مجلس الشعب بطريق االنتخاب املبارش الرسى العام، وتقسم

مقعـدا يقترصـ الرتشـيح فيهـا عـىل  64عضوا، كام تقسم إىل دوائر أخرى النتخاب  444النتخاب إىل دوائر انتخابية 
املرأة، ويكون ذلك لفصلني ترشيعيني، وينتخـب عـن كـل دائـرة عضـوان يكـون أحـدهام عـىل األقـل مـن العـامل 

 508، لريتفع بذلك عدد أعضاء مجلس الشعب إىل )1(نون خاص بذلك والفالحني، وتحدد جميع هذه الدوائر طبقا لقا
عضوا، وهى طفرة غري مسـبوقة ىف  518أعضاء منتخبني باإلضافة إىل عرشة أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية بإجامىل 

  .تاريخ الربملان املرصى أن يصل عدد أعضاء مجلس الشعب إىل هذا الحد
متثيـل املـرأة ىف الربملـان عـىل مـدار دورتـني بالقـدر الـذى يؤهلهـا  وكام أسلفنا فإن هذا التعديل يضمن

ملنافسة الرجال ىف دوائر عامة بعد عرش سنوات من العمـل تحـت قبـة الربملـان واالحتكـاك املبـارش بـاملواطن 
أن  وهو أمر يحول بينه وبني الواقع منافسة املرأة للرجال ىف دوائر عامة ىف الوقت الحـاىل، إذ. واكتساب ثقتهم

  . الثقافة التى ما زالت مسيطرة هى تفوق قدرات الرجل عن قدرات النساء
وىف هذا السياق، أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونيـة واملجـالس النيابيـة إن هـذا القـانون، 

طيـة، يعد نقلة نوعية ىف تاريخ الربملان وإن الوطن كله يسعد بهـذا القـانون ألنـه خطـوة عـىل طريـق الدميقرا
   .)2(مضيفا أن إقرار القانون سيدفع املرأة إىل اإلجتهاد ىف كل املجاالت

إن الدسـتور يـنص عـىل املسـاواة بـني الجنسـني، ولكـن ىف ظـل «ورشح شهاب فلسـفة القـانون، بقولـه 
  اإلعتبارات العملية الواقعية، والظروف الخاصة ملجتمعنا

                                                            
 .2009بشأن مجلس الشعب، األمانة العامة ملجلس الشعب، القاهرة  1972لسنة  37تعديالت القانون رقم : راجع ىف ذلك) 1(

(2) http://www.alnilin.com/news.php?action=show&id=12342 
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كان من الرضورى أن يتدخل املرشع لعـالج هـذا املوقـف غـري منعت املرأة من التمثيل املناسب ىف الربملان، ف 
املتوازن حتى تعود للوضع األمثل لتنافس الرجل، خاصة وأنها تبوأت أسمى املناصـب، فالبـد أن تكـون ممثلـة 

  .»بصورة جيدة ىف الربملان
للنساء هـى مـن صـناعة الحـزب الـوطنى، حيـث يرجـع ) كوتا(الجدير بالذكر أن فكرة تخصيص مقاعد 

الفضل ىف ذلك إىل عدد من الخرباء واملتخصصني بالحزب الذين قاموا بعدة دراسات مقارنة مع األنظمة األخرى 
التى تضع نوعا من التمييز اإليجاىب للمرأة، واستقر الـرأى عـىل هـذا التوجـه، وكـان مـن الطبيعـى أن يحـدث 

  . جلس الشعب الذى أقرهتنسيق مع الحكومة وانتهت جهود الحزب إىل عرض مرشوع القانون عىل م
ومن األفكار التى طرحت ىف هذا السياق والقت ترحيبا أنه تم اإلتفاق عىل البدء مبجلس الشـعب فقـط 
ىف شأن تخصيص مقاعد للمرأة؛ ألن الواقـع العمـىل، يعكـس تواضـع عـدد النسـاء  ىف مجلـس الشـعب سـواء 

ن ضـمن العرشـ أعضـاء الـذين يعيـنهم رئـيس املعينات أو املنتخبات عىل الرغم من إمكانية تعيني عـدد مـنه
الجمهورية، فاألمر لن يكون منصفا لهن عند مقارنة الوضع مبا هن عليه ىف مجلس الشورى، حيث يزيـد عـدد 

مع مالحظة أن رئيس الجمهورية يعني ثلـث أعضـاء . عضوات الشورى بكثري عن عدد عضوات مجلس الشعب
  .حاجة لتطبيق هذا التعديل عىل مجلس الشورىمجلس الشورى، فكان القرار أنه ليست هناك 

وقد تم عمل دراسات فعالة مع كل دول العامل األكرث دميقراطية ووجـد أن عـدد السـيدات ىف الربملـان ال 
دائرة؛ أى دائرة لكل محافظة، وتم إرسـال هـذا اإلقـرتاح للمجلـس  28، فاستقر الرأى عىل تحديد %25يتجاوز 

دة العـدد، ورؤى أن هنـاك محافظـات كثيفـة تعـداد السـكان وإعـامال لحكـم القومى للمرأة الذى طلـب زيـا
دائرة عـدد مناسـب وأن  32املحكمة الدستورية فالبد أن يكون لها مقعد إضايف، وقد رأت الحكومة أن تحديد 

من املنتخبني % 50ترسى عليهم قاعدة نصف العدد من العامل والفالحني، حيث أن الدستور ينص عىل وجود 
  . )1(جلس الشعب عىل األقل من العامل والفالحنيىف م

ومن املؤكد أن هذا الوضع ال ميكن أن يكون أبديا ألنه حكم إستثناىئ يخرج عىل القواعد التى تنص عىل 
املساواة بني املرصيني جميعا، فمع التسليم بإلزامية تصديق مرص عـىل اتفاقيـة مناهضـة أشـكال التمييـز ضـد 

  ما يتعلق بقدر مناملرأة، فإن األمر عند

                                                            
(1) http://www.masrawy.com/News/Egypt/Politics/2009/june/10/women.aspx 
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التمييز االيجاىب لصالح املرأة وفائدتها؛ فال يعنى ذلك مساسا بإلتزامـات مرصـ الدوليـة برشـط أن يكـون هـذا  
  .التمييز االيجاىب مؤقتا وأن يتوقف العمل بالتدابري املرتبطة به متى تحقق مبدأ التكافؤ

   املرأة املرصية وحقها ىف التعليم: ثانيا
أهم وسائل متكني املرأة من خالل إكسابها املعارف واملهارات الالزمة من أجل املشاركة يعترب التعليم من 

الفعالة ىف عملية التنمية، وسـنقوم باسـتعراض الحالـة التعليميـة لإلنـاث ىف مرصـ ومـدى نجاحهـا ىف تحقيـق 
قبـل الجـامعى  معدالت متقدمة ىف التعليم، من خالل مجموعة من املؤرشات منها معدالت القيـد ىف التعلـيم

   .والعاىل باإلضافة إىل معدالت معرفة القراءة والكتابة
   : )1(اإلناث ىف التعليم قبل الجامعى

مليون تلميذ، ومتثل  3.2حواىل  2006/ 2005بلغ إجامىل عدد التالميذ املقيدين بالتعليم الثانوى عام   
، كـام بلـغ إجـامىل عـدد التالميـذ املقيـدين )مليون تلميذة 1.5نحو (من إجامىل املقيدين %  49اإلناث حواىل 

من إجـامىل املقيـدين %  48مليون تلميذ، ومتثل اإلناث حواىل  2.8حواىل  2006/ 2005بالتعليم االعدادى عام 
  .، مام يدل عىل زيادة االهتامم بتعليم اإلناث ىف مرص)مليون تلميذة 1.3نحو (

  :اإلناث ىف التعليم الجامعى والعاىل
مليـون طالـب،  2.02حـواىل  2003/2004تعلـيم الجـامعى والعـاىل لعـام عدد املقيدين ىف ال بلغ إجامىل

  . 2004/2005من إجامىل عدد املقيدين وقد ظلت هذه النسبة ثابتة خالل عام % 49ومتثل اإلناث حواىل 
ىل حصول نعيمة ومن الجدير بالذكر ىف هذا الصدد ومبناسبة الحديث عن التقدم الذى أحرزته املرأة اإلشارة إ

، أعقب ذلك دخولها معركة طويلة؛ حتى تم تسجيلها ىف ىف نقابة املحـامني، 1933األيوىب عىل ليسانس الحقوق عام 
ومن بني نساء مرص الالىئ حققن مراكز علميـة كانـت األوىل وقـت الوصـول . )2(لتصبح أول محامية ىف تاريخ النقابة

باعتبارها أول فتاة مرصية تخرجت ىف ) مهندسة(رصية تلقب بهذا اللقب إليها، املهندسة أمينة الحفنى وهى أول م
  ، وكان1950 عام) القاهرة حاليا(كلية الهندسة بجامعة فؤاد

                                                            
    .، االدارة العامة للمعلومات والحاسب اآلىل، مرجع سبق ذكره2005/2006كتاب االحصاء السنوى  :أنظر  )1(

(2) http://www.sis.gov.eg/Ar/Women/Society/Education/100303000000000001.htm 
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  .)1(تخصصها ىف الهندسة الكيميائية، وكانت أول مرصية تحصل عىل درجة املاجستري ىف الهندسة اإلدارية 
   :األمية نسبة

ات الثالث املاضية إىل انخفـاض نسـبتها عـىل مسـتوى الجمهوريـة بـني تشري معدالت األمية خالل السنو 
الذكور واإلناث نتيجة ملا تبذله الحكومة من جهود لنرش الوعى بني األميني بأهمية التعليم ورضورته من خالل 

  .2005والجدول التاىل يوضح تطور معدالت األمية بني الذكور واإلناث حتى عام . برامج محو األمية
  2005 – 2003خالل الفرتة ) سنة  15(+معدل األمية تطور 

 اإلناثالذكور)ىف أول يناير من كل عام( السنة 
200322.047.0 
200420.445.8 
200518.343.8 

  )الجهاز املركزى للتعبئة العامة واإلحصاء: (املصدر
ة للقضـاء عـىل أميـة املـرأة ويوضح الجدول انخفاض نسبة األميـة بـني اإلنـاث نتيجـة الجهـود املتواصـل

  .2005عام % 43.8إىل  2003عام % 47والنهوض مبستواها التعليمى، حيث تراجعت نسبة أمية اإلناث من 
 املرصية الوضع االقتصادى للمرأة: ثالثا 

 :املرأة ىف قوة العمل
امـة واإلحصـاء، ، وفقا لبيانات الجهاز املركـزى للتعبئـة الع)سنة  64 – 15(بلغ إجامىل حجم قوة العمل 

تقريبا مـن إجـامىل عـدد السـكان، إال %  49، وعىل الرغم من أن اإلناث ميثلن  2006مليون عام  22.88حواىل 
من إجامىل قوة العمل، و يرجع انخفاض هذه النسبة إىل أن عدد كبري مـن اإلنـاث % 22.34أنهن ميثلن حواىل 

التهن بعد الزواج، إال أن نسـبة مشـاركة اإلنـاث ىف إجـامىل ىف املجتمع املرصى يفضلن البقاء باملنزل لرعاية عائ
، ثم تراجعت إىل حد ما 2005عام % 22.91لتصل إىل  1999عام %  21.4قوة العمل تزداد، حيث ارتفعت من 

  :، ويتبني ذلك من الجدول التاىل، حيث يوضح تطور أعداد اإلناث ىف قوة العمل% 22.3لتصل إىل  2006عام 

                                                            
  .253-252عفاف عبداملعطى، نساء رائدات، مرجع سبق ذكره، ص ص . د) 1(
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  خالل الفرتة إلناث ىف قوة العملتطور مساهمة ا

)2002 -2006(  
حجم قوة العملالسنة

  باملليون
 

  عدد اإلناث باملليون
 

  نسبة اإلناث
(%)  
 

2002 19.88 4.34 21.8 

2003 20.36 4.53 22.2 

2004 21.18 4.78 22.6 

2005 21.80 5.00 22.91 

2006 22.88 5.11 22.3 

  )لعامة واإلحصاءالجهاز املركزى للتعبئة ا: (املصدر
وميكن التعرف عىل الحالة التعليمية لإلناث داخل قوة العمل بالنظر إىل آخر اإلحصائيات الصـادرة عـن 

فيام يخص هذه النقطة، وتكشف تلك االحصائيات عن اختالف مسـتويات  2006الجهاز املركزى لإلحصاء لعام 
رب مـن املـتعلامت تقـع ىف اإلنـاث الحاصـالت عـىل التعليم بني اإلناث داخل قوة العمل وإن كانت النسبة األك

مـنهن يعـانني % 27.9من إجامىل حجم قوة العمـل مـن اإلنـاث، بيـنام %  36.9مؤهل متوسط بنسبة بلغت  
و يوضح الجدول التاىل توزيـع % 22.6األمية، أما الحاصالت عىل مؤهل جامعى أو فوق جامعى فيمثلن حواىل 

  :يةقوة العمل وفقا للحالة التعليم
  2006النسبى لقوة العمل وفقا للحالة التعليمية خالل عام  التوزيع

  )ال تشمل البيانات العاملني ىف الخارج(
 حجم قوة العملالحالة التعليمية

 )العد باملئات ( 
 عدد اإلناث

 )العد باملئات ( 
نسبة اإلناث إىل إجامىل 

  اإلناث
(%) 

 589241430627.9أمى
 2926519283.7ويكتب يقرأ



  العاملية يف مجال حقوق اإلنسان االلتزامات

251 

  

 
 أقل من متوسط

 
1726912522.45 

 749871884636.9مؤهل متوسط
مؤهل فوق

املتوسط وأقل من 
  6.3 3211 10738 الجامعى

 

مؤهل جامعى 
فوق  ومؤهل 

  الجامعى
 

37598 11569 22.6  
 

 اإلجامىل
  

22878151112 100.0  
 

          )          2006لعينة لعام بحث العاملة با -الجهاز املركزي للتعبئة واإلحصاء (: املصدر
 :وضع املرأة املرصية ىف سوق العمل

مـنهم تقريبـا ىف %  42مشتغل، يرتكـز  20443600حواىل  2006عام ) سنة  64 -15(بلغ عدد املشتغلني 
فقـط مـن إجـامىل عـدد %  19تقريبا ىف املناطق الريفية، ومثلت عاملة اإلناث حواىل% 58املناطق الحرضية و

تقريبـا مـن إجـامىل % 60إمرأة، وترتكز أغلبيـة عاملـة اإلنـاث يف الريـف بنسـبة  3884300تغلني بإجامىل املش
 .ىف الحرض%  40املشتغلني منهن مقابل 

بني اإلناث املشـتغالت % 36.7وعىل الرغم من إرتفاع نسبة األمية بني املشتغلني من اإلناث والتى بلغت 
فقط من إجـامىل %  26.7مقارنة الذين تبلغ نسبة األمية بينهم حواىل  ،2006، مشتغلة عام 1426100بإجامىل 

مـن % 27.9متوسـط و التـى بلغـت املشتغلني من الذكور، و رغم انخفاض نسبة اإلناث الحاصالت عىل مؤهـل 
أن  من الذكور املشتغلني، إال% 29.8املشتغالت إذا ما قورنت بنسبة الذكور الحاصلني عىل نفس املؤهل والتى بلغت 

مـن املشـتغالت %  21.7نسبة اإلناث املشتغالت الحاصالت عىل مؤهل جامعى وفوق جامعى ارتفعـت لتصـل إىل 
   .)1(من الذكور املشتغلني% 13.7مقابل 

                                                            
(1) http://www.sis.gov.eg/Ar/Women/Society/Economy/100304000000000001.htm 
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  :املساهمة يف األنشطة االقتصادية

يعرب معـدل املسـاهمة ىف األنشـطة االقتصـادية عـن مـدى مسـاهمة قـوة العمـل ىف تحقيـق األنشـطة 
صادية، كنسبة من إجاميل السكان، ووفقا لهذا املعدل، تتدىن نسبة مساهمة اإلناث ىف قـوة العمـل والتـى االقت

، وقد بلغ معدل مساهمة اإلنـاث ىف النشـاط االقتصـادى 2006من إجامىل القوى العاملة لعام %  22.3مثلت 
  .)1(للذكور%  48.2مقابل %  14.5حواىل  2006عام 

  :االقتصادية فهو عىل النحو التاىل اإلناث وفقا للقطاعاتوبالنسبة لتوزيع عاملة 
من عاملة % 18.5قطاع التعليم، وهو أكرث القطاعات املستوعبة للعاملة النسائية، حيث يتضح أن حواىل   -

من إجامىل املشتغلني %  40.5عاملة وهو ما ميثل حواىل  718.824اإلناث تعملن بقطاع التعليم بإجامىل 
  .)2(بهذا القطاع

، إذ بلـغ عـدد 2006من إجامىل عاملة اإلناث عام %  9.8قطاع اإلدارة العامة والدفاع، ويستوعب حواىل   -
مـن إجـامىل % 21مشتغلة ىف ذات العام، وهو ما ميثل حواىل  381.697املشتغالت ىف هذا القطاع حواىل 

  .العاملني بهذا القطاع
قطـع أشـجار األخشـاب املركـز الثالـث بعـد القطـاعني يحتل قطاع الزراعة والصيد واستغالل الغابـات و   -

تقريبا مـن %  7.5السابقني من حيث استيعاب العاملة النسائية حيث تبلغ نسبة العامالت بهذا القطاع 
  .)3(عاملة 293.002إجامىل عاملة اإلناث، بواقع 

من إجـامىل % 5.4وعىل الرغم من أن عاملة اإلناث بخدمات الصحة والعمل اإلجتامعى ال تتعدى نسبة 
  .من إجامىل العاملني بهذا القطاع%  48.60عاملة اإلناث إال أن اإلناث ميثلون حواىل 

وبالتاىل، توضح هذه املؤرشات أن عاملة اإلنـاث ترتكـز ىف القطاعـات الخدميـة السـابقة، بيـنام تضـعف 
خري يعد أقل قطاعات النشـاط مشاركة املرأة ىف قطاعات أخرى مثل قطاع التعدين واستغالل املحاجر، وهذا األ 

من إجامىل عاملة اإلنـاث بصـفة عامـة %  0.08االقتصادى استيعابا لعاملة النساء، حيث متثل عاملة النساء به 
  ومتثل

                                                            
  . 2007، الجهاز املركزى للتعبئة العامة واإلحصاء، القاهرة 2006النرشة السنوية لبحث العاملة لعام ) 1(
   .2007، الجهاز املركزى للتعبئة العامة واإلحصاء، القاهرة 2006الكتاب االحصاىئ السنوى ) 2(
   .املرجع السابق )3(
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، ويوضح الجدول التـاىل توزيـع العاملـة وفقـا للحالـة )1(فقط من إجامىل العاملني بهذا القطاع% 4.22اإلناث  
  .العملية ونسبة اإلناث منهم

  2006العملية لعام  توزيع املشتغلني وفقا للحالة
نسبة اإلناث إىل إجامىل اإلناث  عدد اإلناث عدد املشتغلنيالحالة العملية

(%) 
  53.7 20851 126352 يعمل بأجر نقدي

 
صاحب عمل ويديره 

  ويستخدم آخرين
 

27361  
 1096 2.8  

 

يعمل لحسابه وال
  4223 23881  يستخدم أحد

 
10.8  
 

عمل لدى األرسة ي
  بدون أجر

 
26842 12672 32.6  

 

  100 38842 204436 اإلجاميل
 

   )  النسب تقريبية( -)الجهاز املركزى للتعبئة العامة واإلحصاء: (املصدر
  :حق املرأة املرصية ىف الرعاية الصحية: رابعا

تنظـيم األرسة ورعايـة  خاصـة ىف مجـاالت, شهد االهتامم بالوضع الصـحى للمـرأة املرصـية تزايـدا كبـريا
  :األمومة والطفولة عىل نحو ما توضحه املؤرشات التالية

  :خدمات تنظيم األرسة ومعدالت الخصوبة
  خدمات تنظيم األرسة  )أ

ألف مركز موزعني عىل جميع أنحاء الجمهورية مقارنة  6.1نحو  2006بلغ عدد مراكز تنظيم األرسة عام 
   .)2(2006ألف مركز ىف عام  6.1غت ، وبل2000ألف مركز عام  5.3بحواىل 

                                                            
 .املرجع السابق )1(
  .2006احصاءات  صادرة عن وزارة الصحة والسكان، القاهرة : راجع) 2(
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  معدالت الخصوبة  )ب 

تنبع أهمية متابعة معدالت الخصوبة إىل التأثري السلبى الرتفاع هـذه املعـدالت مبـا تسـببه مـن زيـادة 
مولود لكل سيدة ىف سن االنجاب إال أن هـذا  3.5حواىل  2000سكانية فقد بلغ معدل الخصوبة الكلية ىف عام 

  .)1(2006ىف عام عام  3.1لتناقص عىل أثر حمالت التوعية بتنظيم النسل حتى هبط املعدل إىل املعدل بدأ ىف ا
                   :خدمات رعاية األمومة والطفولة

أصبحت رعاية األمومة والطفولة واحدة من أهم الربامج الصـحية ىف مرصـ، حيـث تقـوم الدولـة بتـوفري 
ل، وقد شهدت الوحدات التى تقـوم برعايـة األمومـة والطفولـة تطـورا العديد من الخدمات لرعاية األم والطف

ملحوظا خالل السنوات األخرية، وهى تشمل مراكز رعايـة األمومـة والطفولـة باملـدن وأقسـام رعايـة األمومـة 
 ،)2(والطفولة باملراكز الصحية والتكامل الصحى، وأقسام رعاية األمومـة والطفولـة بالوحـدات الريفيـة الصـحية

 : )3(ن املؤرشات الدالة عىل تحسن الصحة اإلنجابية للمرأة اآلىتوم
، ومستهدف الوصول 2006طفل عام  3.1إيل  1985طفل لكل سيدة عام  5.3تراجع معدل اإلنجاب من   -

  .2017طفل عام  2.1، وإيل 2012طفل عام  2.4إيل 
  .  2007عام  6550إيل مركز  1992مركز عام  4400زيادة عدد مراكز تنظيم األرسة من   -
 17إيل  81/1982ىف عـام  71لكل ألف مولود مـن ) أقل من سنة(انخفاض معدل وفيات األطفال الرضع   -

  .06/2007ىف عام 
عام  53.7سنوات لكل ألف مولود حي من  5انخفاض معدل وفيات األطفال من الفئة العمرية أقل من   -

  . 2006عام  24.6إيل  1992
 174مـن ) لكل مائة ألف مولود حـى(مهات عند الحمل والوالدة وحمي النفاس تراجع معدل وفيات األ   -

  .2006عام  62.7إيل  1992عام 
  .  2006عام % 78.6إيل  1992عام % 43.4زيادة نسبة حاالت الوالدة تحت إرشاف طبي من   -

                                                            
  .2006الجهاز املركزى للتعبئة العامة واالحصاء، املسح املرصى للخصوبة، القاهرة ، )1(
  .انجازات مرصية، مركز املعلومات ودعم اتخاذ القرار، مرجع سبق ذكره: راجع )2(

     www.idsc.gov.eg:ر أيضا موقع املركز عىل االنرتنتأنظ
(3)http://www.sis.gov.eg  
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، بـالجهود 2007ومام يذكر ىف هذه السياق، إشادة منظمة الواليات املتحـدة للتطـوير الـدوىل ىف اكتـوبر 
دولة حققت أعىل معدالت ىف  60املرصية ىف مجال تنظيم األرسة، إذ حصلت مرص عىل املركز األول عىل مستوى

عام  28.7بدال من  2006لكل ألف طفل عام  19.1خفض وفيات األطفال، حيث بلغت وفيات األطفال أقل من 
مائـة ألـف مولـود حـى عـام / سـيدة متوفيـة 62.7، كام بلغ معدل وفيات األمهات عند الحمل والوالدة 1996
  .)1(1997عام  96، بدال من 2006

  :الحملة القومية ملناهضة ختان اإلناث
هدفه األسـاىس هـو تكـوين منـاخ تبنى املجلس القومى للطفولة واألمومة مرشوعا ملناهضة ختان اإلناث 

ية وصوال إىل قرية مرصية مناهضة للختان، ىف ثقاىف إجتامعى مناهض لهذه املامرسة التى تنتهك حقوق الفتاة املرص
اإلناث، فضال عن املشاكل النفسية والصحية  ضوء حقيقة أن مرص ما زالت تعاىن من معدالت عالية ملامرسة ختان

وتشري بعض الدرسات إىل أن أكرث املناطق مبالغـة . التى تعاىن منها النساء واألرس من جراء مامرسة هذه العادة
لختان هو الريف املرصى والطبقات األشد فقرا بالقاهرة ىف األحياء الشعبية ثم تأىت الطبقات العليا ىف مامرسة ا

 .        )2(بالقاهرة ىف املرتبة األدىن، وتؤكد نفس الدراسات أن األمية تكون سببا الرتفاع نسبة الختان ىف أى مجتمع
ت املجتمعيـة بهـدف تكـوين شـبكة لـدعم وىف إطار مرشوع مناهضة الختان، تم فـتح املجـال للمبـادرا

األنشطة املناهضة لختان اإلناث عىل مستوى القرية املرصية، وتشجيع األمهات والعائالت عىل املشاركة ىف تلك 
إعداد دليل تدريبى متكامل يـرد  -مثال  -املبادرات التى يتم تنفيذها، كام يتم تنفيذ العديد من األنشطة منها 

والشائعات، ويقدم معلومات علمية صحيحة عن الختان من منظـور طبـى ودينـى، فضـال عىل أكرث التساؤالت 
بانتظام وهى موجهة إىل جمهور القـرى، ويـتم اإلعـالن عـن هـذه »  البنت مرصية«عن ذلك تم إصدار مجلة 

ة الحملة من خالل تنويهات عن ختان اإلناث وتخصيص بعض حلقات الربامج اإلذاعيـة والتليفزيونيـة  ملناقشـ
هذه القضية، عالوة عىل تشجيع شباب الصحفيني ىف مختلف الصحف واملجالت لتبنى هـذه القضـية ومـدهم 

 . بكافة املعلومات والبيانات الخاصة بها
  وكان وزير الصحة ىف خطوة للحد من مامرسة هذه العادة السيئة، قد أصدر

                                                            
  .  إنجازات مرصية، مرجع سبق ذكره) 1(
  .228مارلني تادرس، مرجع سبق ذكره، ص  ) 2(
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ني واللوائح املنظمة ملزاولة مهنة الطـب، كـام ، بجعل إجراء ختان اإلناث عمال مخالفا للقوان2007قرارا ىف عام  
حذرت نقابة األطباء أعضاءها من إجراء هذه العمليات وأضافت أن مـن يجريهـا سـيتعرض للمسـاءلة املهنيـة 
والقانونية، فضال عن ذلك فقد تم تحريم إجراء مثل هذه العمليات، حيث أعلن مفتى الديار املرصـية تحـريم 

  .تلك العادة
التحريم األخري من جانب رجال الدين، ينهض عىل أساس دينـى فـإن نتـائج األبحـاث  وإذا كان هذا

  :)1(التى أجريت عىل ختان اإلناث أكدت أنه له مضاعفات عديدة منها
  .الوفاة املبارشة نتيجة النزيف او الصدمة العصبية  -
ض والقنـوات الرحميـة مـام التهاب مكان الجرح نتيجة لعدم التعقيم والتهابات مزمنة ىف املبايض والحو   -

  .يؤدى إىل العقم
  .حدوث تليف جلدى نتيجة لتشوه األعضاء التناسلية   -
  .آالم شديدة عند الجامع  -
  .فتور الحياة الزوجية نتيجة استئصال األجزاء الحساسة من الجهاز التناسىل للمرأة  - 

وجد نصا عقابيا ضمن قـانون وحسنا فعل املرشع املرصى عند أنهى هذا الجدل حول ختان اإلناث بأن أ 
مكرر ومبوجب هـذه املـادة تقـرر أنـه مـن يحـدث  242العقوبات املرصى يجرم الختان، فقد تم إضافة املادة 

عن طريق إجراء ختان ألنثى، يعاقب بـالحبس الـذى  -من قانون  242، 241املعاقب عليه ىف املادتني  -الجرح 
  . )2(يبلغ حدها األقىص خمسة آالف جنيهيصل حده األقىص إىل سنتني أو الغرامة التى 

  :الفحص املبكر لرسطان الثدى " الحملة القومية ملرشوع 
تعد من أهم الحمالت التى تنظمها وزارة الصحة والسكان وأطلقتها حرم رئيس الجمهورية السيدة 

أحد األولويات ىف ك" رسطان الثدى " ، وىف هذا اإلطار وضعت الحكومة املرصية 2007سوزان مبارك ىف أكتوبر 
عاما، وتهدف هذه  60و 40قامئة تقديم الرعاية الصحية للمرأة ألنه غالبا ما يسبب الوفاة للسيدات بني 

ىف حالة %  99إىل  - رغم خطورته  - الحملة إىل الكشف املبكر عن هذا املرض الذى تصل نسبة الشفاء منه 
  .تشخيصه وعالجه مبكرا

                                                            
 .229املرجع السابق، ص ) 1(
 . املضافة إىل قانون العقوبات املرصىمكرر  242، مرجع سبق ذكره، املادة الرابعة، مادة 2008لسنة  126القانون رقم ) 2(
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  . )1(ملدة خمسة أعوام، ومتتد لتشمل مختلف محافظات الجمهورية واملقرر لهذه الحملة أن تستمر  
  املنظامت األهلية واملجالس القومية الخاصة باملرأة: خامسا

   :الجمعيات النسوية األهلية: أوال
بداية البد من التأكيد عىل أن جميع املنظامت والجمعيات التى تحمل لواء الدفاع عن املـرأة واملطالبـة 

ترشة هذه األيام ىف مرص إمنا تتخذ مـن االتفاقـات الدوليـة ذات الصـلة مرجعيـات حقوقيـة لهـا بحقوقها واملن
  .تستند إليها ىف أغلب اسرتاتيجياتها وخططتها من أجل دعم حقوق اإلنسان للمرأة

وتعود بدايات الحركة النسائية ىف مرص إىل تاريخ إنشاء االتحاد النساىئ املرصى برئاسـة هـدى شـعراوى، 
طلبات االتحاد مرتكزة ابتداء حول اصالح التعلـيم وتحقيـق املسـاواة ىف األحـوال الشخصـية ثـم اتجـه  وكانت

قرص حق التصويت عـىل النسـاء املـتعلامت  1936االهتامم نحو حقوق النساء السياسية واستنكر االتحاد عام 
عقـب وفـاة هـدى شـعراوى و . واملثقفات من الطبقة البورجوازية وإتاحته للرجـال األميـني مـن ناحيـة أخـرى

برئاسة درية شفيق وكان لها دور ىف االحتجاج عىل استبعاد النسـاء مـن  1949تأسست جمعية بنت النيل عام 
جمعية نسائية  20وقبل إعالن الدستور الجديد كانت النساء قد شكلن  1956وبحلول عام . 1951الربملان عام 

  .    )2(هدفت جميعا تكريس املطالبة باملساواة
وحقيقة، تلعب الجمعيات األهلية دورا مهام ىف متكني املرأة املرصية ىف املجاالت املختلفة، ويرجـع ذلـك 
إىل وجود تلك الجمعيات بالقرب من أوساط النساء، فضال عن أنها تستطيع تـدعيم الحكومـة وتحفيزهـا عـىل 

عيات للنهوض باملرأة ومتكينها، ىف ضوء الوفاء بالتزاماتها الدولية ىف هذا الشأن، وتتعدد مجاالت عمل تلك الجم
قدر من السامح الحكومى لها بأداء مثل هذا الدور، ومن مجاالت العمل املسموح لهذه الجمعيات مبامرسـتها 

  ، التنسيق مع املؤسسات الرسمية للقضاء)3(وعىل سبيل املثال

                                                            
(1) http://www.sis.gov.eg 

تقييم .. مريفت حاتم، الحركات النسائية املرصية : ملزيد من التفاصيل حول الحركة النسائية ىف مرص، راجع وعىل وجه الخصوص) 2(
،                               2006السابع، القاهرة يونية  ، مجلة طيبة، مؤسسة املرأة الجديدة، العددنقدى للتاريخ الحديث وتحديات املستقبل

  . 36-27ص ص 
(3) http://www.sis.gov.eg/Ar/Women/institutions/Local/NGOs/100401010000000001.htm 
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ترسب من املـدارس للفتيـات والعمـل عىل األمية بني النساء والفتيات واملساهمة يف توعية املجتمع بخطورة ال 
عىل إعادة املترسبات إىل املدارس، ناهيكم عن تأهيل املعلمني واملعلامت إلتباع أساليب تربوية متطـورة، كـام 

  .توفر تلك الجمعيات الخدمات الصحية املختلفة
عيـات، وتعترب قضايا حقوق اإلنسان من أبرز املجاالت التى تحظى باهتامم خاص من جانـب تلـك الجم

باالضـافة إىل دعـم وتشـجيع املبـادرات . من خالل التوعية املسـتمرة وعقـد النـدوات واملـؤمترات ذات الصـلة
  .اإلعالمية الخاصة التي تعمل لصالح املرأة وتعزز حقوقها ىف وسائل اإلعالم املرئية واملكتوبة واملسموعة

ضوية املرأة ىف الجمعيات األهلية وكذلك ولتمكني املرأة سياسيا ، تعمل الجمعيات األهلية عىل تشجيع ع
رئاستها ملجلس اإلدارة ورئاسة اللجان النوعية والتعبري وبصدق عن االحتياجات األساسـية للمـرأة، ناهيـك عـن 

  .تنمية املهارات القيادية لدى املرأة
كينهـا ومن أهم الجمعيات البارزة ىف مرص والتى لعبت دورا متميزا ىف مجـال حاميـة حقـوق املـرأة ومت

  :الجمعيات اآلتية
، ويرأس مجلس إدارتهـا السـيدة سـوزان 1977، و تأسست الجمعية عام )1(جمعية الرعاية املتكاملة  -

و كان الغرض من تأسيسها القيام بتشييد املكتبات كمنارة ثقافيـة ىف األحيـاء الفقـرية إميانـا بـأن , مبارك
  . واألرسة املدخل الطبيعى لتطوير املجتمع يبدأ بتثقيف الطفل

وبدأت الجمعية نشاطها من خالل تطوير بعض املكتبات املدرسية ىف األحياء املختلفـة، وتحولـت هـذه 
املرحلة من املرشوع إىل منوذج للعمل االجتامعى الـذى أكـد رغبـة أبنـاء تلـك األحيـاء يف االرتقـاء مبجـتمعهم، 

تالها بعد ذلك تأسـيس  1985كتبة عام وقامت الجمعية بتأسـيس مكتبات عامة لألطفال، حيث أسست أول م
  .باقى مكتبات الطفل

  :املركز املرصي لحقوق املرأة 
و مساندة املرأة  ري حزبية و هو مهتم باألساس بدعمويعد املركز هيئة مستقلة غري حكومية و غ

مل املركز و يع, املرصية ىف نضالها من أجل حصولها عىل حقوقها كاملة و تحقيق املساواة بينها وبني الرجل
  املرصي لحقوق املرأة عىل التصدى

                                                            
 .75-74يارس شعبان، الجمعيات األهلية النسائية، مجلة الهالل، مرجع سبق ذكره، ص ) 1(
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لكافة أشكال التميز ضد املرأة و حفز السلطات الترشيعية عىل إعادة النظر ىف كافة الترشيعات التى تتعارض  
مع الدستور املرصى واالتفاقات الدولية ذات الصلة بحقوق املرأة و ىف مقدمتها االتفاقية الدولية إللغاء كافة 

، تنمية حق املرأة يف املشاركة يف الحياة )1(ضد املرأة، ويهدف املركز إىل تحقيق عدة أهداف منها أشكال التمييز
السياسية، تقديم املساعدة القانونية للنساء وذلك برفع الدعاوى القضائية لهن واستصدار األحكام وتنفيذها، 

أو هيئات حكومية أو جامعات غري حكومية من قبل أفراد رصد االنتهاكات واالعتداءات الواقعة عيل النساء سواء 
  . وإعداد التقارير عنها

وهـى أول جمعيـة نسـائية تسـتهدف النسـاء  1987تأسست عام ، و)2(جمعية نهوض وتنمية املرأة  -
وأول جمعية تقدم الخدمات القانونية الخاصـة بـاألوراق الرسـمية يف مرصـ  الالىئ تعلن أرسهن ىف مرص،

  . خصيةمثل استخراج البطاقة الش
بهدف مساندة ودعـم قضـايا املـرأة ومشـكالتها مـن  1995أنيشء عام مركز قضايا املرأة املرصية، و  -

كافة النواحي املتعلقة بالقانون وباستخدام كافة اآلليات واإلعالنات واملواثيـق الدوليـة ومـواد الدسـتور 
  . )3(املرصي

  :)الرسمية(املجالس القومية الحكومية: ثانيا
 :القومى للطفولة واألمومةاملجلس  )1

واملعدل  1988لسنة  54رقم  مومة، مبوجب قرار رئيس الجمهوريةإنىشء املجلس القومى للطفولة واأل 
عىل أن يكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من  1989لسنة  273بقرار رئيس الجمهورية رقم 

لصحة، والتعليم، والثقافة، و التخطيط، والقوى العاملة، ، واالعالم، وا)التضامن حاليا(وزراء الشئون االجتامعية
وعدد ال يزيد عن ثالثة أشخاص من ذوى  - آنذاك  -  )4(والرئيس التنفيذى للمجلس األعىل للشباب والرياضة

الكفاءة والخربة واملهتمني بشئون الطفولة واألمومة، وقد تزامن إنشاء هذا املجلس مع إبرام اتفاقية األمم 
  لحقوق الطفل،املتحدة 

                                                            
  :يفية للمركز املرصى لحقوق املرأة عىل موقع الشبكة العربية ملعلومات حقوق اإلنسان عىل اإلنرتنتراجع النرشات التعر) 1(

www.anhri.net 
  . النرشات التعريفية للجمعية عىل موقع الشبكة العربية ملعلومات حقوق اإلنسان، املرجع السابق: أنظر) 2(
  .79-78ذكره، ص ص  يارس شعبان، الجمعيات األهلية النسائية، مرجع سبق) 3(
 . مجلسان قوميان أحدهام للشباب واآلخر للرياضة –اآلن  –يوجد ىف مرص ) 4(
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مام يعكس مقدار التوافق واالنسجام بني الترشيعات التى يصدرها املرشع املرصى وتلك التى تصدر عىل  
املستوى الدوىل، فضال عن أنه يعرب ىف الوقت ذات عن استجابة مرصية ملا متليه اتفاقية مناهضة التمييز 

  .ضداملرأة
أنه إحـدى الخطـوات الحقيقـة والجـادة عـىل طريـق وينظر إىل املجلس القومى للطفولة واألمومة عىل 

احرتام وحامية حقوق اإلنسان ىف مرص خالل العقود القليلة املاضية، خاصـة وأنـه كـرس مجهوداتـه وأنشـطته 
لخدمة النساء واألطفال وهام الفئتان اللتان توصفان عـادة بـأنهام مـن الفئـات املستضـعفة التـى بحاجـة إىل 

  .)1(مع والدولة عىل حد سواءحامية خاصة من جانب املجت
ويعنى املجلس طبقا لقرار إنشائه وتعديالته، بقضـايا املـرأة والطفولـة ىف مرصـ، وتجميـع الخـربات 
الفنية لوضع الخطط والربامج الرضورية للتعامل اإليجاىب مع تلك القضايا، ويتوىل املجلس ىف إطار املهـام 

  :)2(املنوطة به عددا من االختصاصات املهمة، هى
عملية وضع سياسة تنموية للخطة القومية املرصية املتعلقة بالطفولـة واألمومـة ىف عـدد مـن املجـاالت   -

  .منها الرعاية االجتامعية واألرسية والصحية والتعليمية والثقافية والحامية االجتامعية
التقارير املقدمة مـن متابعة وتقييم السياسة العامة والخطة القومية املرصية للطفولة واألمومة ىف ضوء   -

  .الهيئات والوزارات 
  .جمع املعلومات واإلحصاءات والدراسات املتاحة ىف مجاالت الطفولة واألمومة وتقييم مؤثراتها  -
اقرتاح الربامج الثقافية والتعليمية واإلعالمية املناسـبة، وتعبئـة الـرأى العـام بشـأن احتياجـات الطفولـة   -

  .واألمومة وأساليب معالجتها
  .اقرتاح برامج التدريب التى تساعد عىل االرتقاء مبستوى األداء ىف تنفيذ أنشطة الطفولة واألمومة  -
التعاون مع املنظامت الحكومية وغري الحكومية العاملة ىف مجال الطفولة واألمومة عىل املسـتويني اإلقليمـى   - 

  .املجال والدوىل، وتشجيع النشاط التطوعى ىف هذا

                                                            
 .183، مرجع سبق ذكره، ص ..دراسة مقارنة.. أحمد الرشيدى، حقوق اإلنسان. د) 1(
 54، بتعديل القرار 1989ة لسن 273، القرار رقم 1988، الجريدة الرسمية، القاهرة 1988لسنة  54راجع قرار إنشاء املجلس رقم ) 2(

 .1989، الجريدة الرسمية، القاهرة 1988لسنة 
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االتفاقـات الدوليـة املتعلقـة بالطفولـة واألمومـة، واملشـاركة ىف تنفيـذ اتفاقـات املعونـة  إبداء الـرأى ىف  -
  .واملساعدات التى تقدمها الدول والهيئات األجنبية ملرص

توصيل رسـالة املجلـس اىل كافـة املـواطنني والتعريـف مبرشـوعاته مـن خـالل أجهـزة اإلعـالم املقـروءة   -
  .واملسموعة واملرئية

ىف اجراء البحوث اإلعالمية وبحث املشكالت وإقرتاح الحلول بهدف تطوير الرسـائل اإلعالميـة املساهمة   -
  .)1(املوجهة لألطفال وعرض القضايا الخاصة باملرأة

وحتى تقوم األمانة العامة للمجلس بتنفيذ هذه االختصاصات، يتم االعتامد عـىل مجموعـات عمـل تـم 
املتابعـة،التعاون الـدوىل، اإلعـالم، الترشـيعات، التـدريب، البيئـة، التخطـيط و : انشائها ىف اطار املجلـس وهـى

األطفال املحرومون من الرعاية األرسية، الحد من اإلعاقة، طفل القرية، طفل الحرض، مركز املعلومات، املكتبـة، 
  .وأخريا وحدة النوع والتنمية

للطفولـة واألمومـة عـددا مـن وىف إطار مسريته للدفاع عن حقوق األم والطفـل، أقـام املجلـس القـومى 
، )2(املرشوعات املهمة، نذكر منها، مرشوع  حامية ورعاية األطفال األطفال العـاملني مبدينـة الحـرفيني بالقـاهرة

مرشوع رعاية األطفال املعاقني، مرشوع التنميـة الشـامبة ومحـو أميـة اإلنـاث وطفـل القريـة، مرشـوع تنميـة 
  .)3(مة والعشوائيةاألطفال ىف املناطق الحرضية واملحرو 

وهناك عدد من املرشـوعات التـى متكـن املجلـس مـن تنفيـذها بالتعـاون مـع بعـض الهيئـات   
  :الوطنية والدولية ذات الصلة بقضايا الطفولة واألمومة، منها وعىل سبيل املثال

 2000م ىف ديسمرب من عا) اليونيسيف(توقيع اتفاق للتعاون املشرتك مع صندوق األمم املتحدة للطفولة  -
  .، بهدف دعم أنشطة املجلس وبناء رشاكة معه لنرش التوعية بحقوق الطفل

  ،2000نوقيع اتفاق تعاون مع الصندوق االجتامعى للتنمية ىف ديسمرب من عام   -

                                                            
  :راجع النرشات التعريفية الخاصة باملجلس عىل موقعة عىل االنرتنت) 1(

www.nccm.org.eg 
القرن العرشين،  عامد صيام، تقرير واقع الطفل املرصى ىف نهاية. د: للمزيد من التفاصيل حول األطفال العاملني بالحرفيني، أنظر )2(

 . 152- 135، ص ص 1996مركز الدراسات واملعلومات القانونية لحقوق اإلنسان، الطبعة األوىل، القاهرة 
 .184، مرجع سبق ذكره، ص .. أحمد الرشيدى، حقوق اإلنسان. د )3(
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أسوان، أسـيوط، املنيـا، سـوهاج، : لتنفيذ مرشوع التنمية الشاملة ومحو أمية اإلناث وطفل القرية، مبحافظات 
  .ة، القليوبية، الغربية، بورسعيد، البحر األحمر، الرشقية، وكفر الشيخالفيوم، الجيز 

إبرام اتفاق للتعاون مع منظمة العمل الدولية ىف مجال زيادة الـوعى مبشـكلة األطفـال، ىف نـوفمرب مـن   -
  . 2000عام 

ة واألمومة عىل إبرام اتفاق تعاون مع الحكومة الباكستانية لتبادل الخربات والزيارات ىف مجاالت الطفول  -
  .اختالفها، وال سيام ما يتعلق بعاملة األطفال وتعليم الفتيات

 املجلـس القومـى للمرأة) 2
باملرأة وحقوقها واملطالبة املستمرة بتمكينها، من أجل  -خالل العقود األخرية  -نتيجة لإلهتامم امللحوظ 

بإنشـاء املجلـس  2000لسـنة  20جمهورى رقم بلوغ مكانة متميزة داخل املجتمع املرصى، كان صدور القرار ال
القومى للمرأة، ليشكل بذلك خطوة مهمة عىل طريق تعزيز حقوق اإلنسان وحرياته ىف مرص، وقد جـاء هـذا 
القرار متزامنا مع تزايد االهتامم الدوىل بقضايا املرأة ودورها املجتمعى عمومـا، كـام يـأىت تتويجـا لوفـاء مرصـ 

  .وهو عام تصديقها عىل اتفاقية مناهضة التمييز ضد املرأة 1982رتب ىف كنفها منذ عام بالتزامها الدوىل الذى ت
وعىل أية حال، فقد تضمن قرار رئيس الجمهورية بانشاء املجلـس العديـد مـن االختصاصـات التـى 

  :)1(أنيطت باملجلس القومى للمرأة، نذكر منها وعىل وجه الخصوص، اآلىت
مجتمع ومؤسساته الدستورية يف مجال تنميـة شـئون املـرأة ومتكينهـا مـن اداء اقرتاح السياسة العامة لل   -

  . دورها االقتصادي واالجتامعي وادماج جهودها يف برامج التنمية الشاملة
  .ملرأة وحل املشكالت التي تواجههاوضع مرشوع خطة قومية للنهوض با  -
  لتقدم مبا يكون لديه منمتابعة وتقييم تطبيقات السياسة العامة يف مجال املرأة وا  -

                                                            
  .، املادة الثالثة2000قاهرة ، الجريدة الرسمية، ال2000لسنة  20قرار إنشاء املجلس القومى للمرأة رقم : راجع ىف ذلك ) 1(

  .2001النرشة التعريفية للمجلس، املجلس القومى للمرأة، القاهرة، : راجع ايضا
  :موقع املجلس عىل شبكة اإلنرتنت عىل الربط: وللمزيد أنظر

www.ncwegypt.com 
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  .مقرتحات ومالحظات للجهات املختصة يف هذا الشأن  
ابداء الرأى ىف مرشوعات القوانني والقرارات املتعلقة باملرأة قبل عرضها عيل السلطة املختصـة والتوصـة   -

  باقرتاح مرشوعات القوانني والقرارات التي تلزم للنهوض بأوضاع املرأة 
  .االتفاقات املتعلقة باملرأة  إبداء الرأى يف جميع  -
  .متثيل املرأة ىف املحافل واملنظامت الدولية املعنية بشئون املرأة   -
  .انشاء مركز توثيق لجمع املعلومات والبيانات وإجراء الدراسات والبحوث املتعلقة باملرأة  -
  .ة عقد املؤمترات والندوات وحلقات النقاش والبحث يف املوضوعات التي تخص املرأ   -
  .تنظيم دورات تدريبية للتوعية بدور املرأة يف املجتمع وبحقوقها وواجباتها   -
  . إصدار النرشات واملجالت واملطبوعات املتصلة بأهداف املجلس واختصاصاته  -

 )1(وميارس املجلس اختصاصاته املشار إليها وغريها من األعـامل املنوطـة بـه، مـن خـالل اللجـان الدامئـة
لجنة التعليم والتـدريب والبحـث العلمـى، لجنـة الصـحة والسـكان، : ة لجنة نوعية وهىوعددها إحدى عرش 

لجنة املنظامت غري الحكومية، اللجنة الثقافية، اللجنة االقتصـادية لجنـة املشـاركة السياسـية، لجنـة العالقـات 
رار إنشاء املجلس بإمكانية ويسمح ق. الخارجية، لجنة املحافظات، اللجنة الترشيعية، لجنة اإلعالم، ولجنة البيئة

  .إنشاء لجان خاصة أو مؤقتة ملبارشة أعامل معينة إذا كان لذلك مقتىض
: وقد حدد قرار إنشاء املجلس املوارد املالية الالزمة له ملامرسة أعامله وانشطته ىف موردين رئيسيني هـام

عـات واملعونـات التطوعيـة التـى تقـدم االعتامدات التى تخصصها له الدولة ىف املوازنة العامة من جهة، والترب 
  .)2(للمجلس، ويقرر قبولها، من جهة أخرى

ويتشكل املجلس القومى للمرأة بقرار من رئيس الجمهورية عىل أن يكون التشكيل من ثالثني عضوا من بـني 
رئيسـا  وقـد أختـريت السـيدة سـوزان مبـارك. الشخصيات العامة وذوى الخربة ىف شئون املرأة والنشاط االجتامعـى

  .   )3(للمجلس

                                                            
  .، مرجع سبق ذكره، املادة الخامسة2000لسنة  20راجع القرار الجمهورى رقم  )1(
 .10ع السابق، املادة املرج )2(
 . املرجع السابق، املادة الثانية )3(
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  :)1(وقدم املجلس خالل سنوات عمله القليلة، العديد من االنجازات واملرشوعات، نذكر منها
مرشوعات ذات الصلة بتمكني املرأة اقتصاديا، كمرشوع املنح الصغرية، وبرنامج املرأة العاملـة، وبرنـامج   )1

  .املرأة الريفية
  .ملنتدى السياىس للمرأةانجازات تتعلق بالتمكني السياىس، كا  )2
مرشوعات من أجل التمكني االجتامعى للمـرأة، كمرشـوع دعـم جهـود محـو األميـة، ومرشـوع الرعايـة   )3

  .الصحية
  :املجلس القومى لحقوق اإلنسان )3

ىف إطار حرص مرص عىل حقوق اإلنسان بصفة عامة ورغبتهـا ىف أن تحظـى مبكانـة الئقـة، كـان إنشـائها 
، وهو املجلس القومى لحقوق 2003لسنة  94ىل املجلسني السابقني مبوجب القانون رقـم ملجلس ثالث إضافة إ

اإلنسان وهو ذو اختصاص عام بحامية حقوق اإلنسان وكفالتها، ومـن اختصاصـاته، وضـع خطـة عمـل قوميـة 
ما مـن  لتعزيز وتنمية حامية حقوق اإلنسان ىف مرص، تقديم مقرتحات، وتوصيات إىل الجهات املختصة ىف كـل

شأنه حامية حقوق اإلنسان، ودعمها، وتطويرها إىل نحو أفضل، إبـداء الـرأى واملقرتحـات والتوصـيات الالزمـة 
فيام يعرض عليه أو يحال إليه من السلطات والجهات املختصة، بشأن املسائل املتعلقة بحامية حقوق اإلنسان 

استها وإحالة ما يـرى املجلـس إحالتـه منهـا إىل وتعزيزها، تلقى الشكاوى ىف مجال حامية حقوق اإلنسان، ودر 
جهات االختصاص مـع متابعتهـا، متابعـة تطبيـق االتفاقـات واملعاهـدات الدوليـة املتعلقـة بحقـوق اإلنسـان، 
والتقدم إىل الجهات املعنية باملقرتحات واملالحظات والتوصيات الالزمة لسالمة التطبيق، التعاون مع املنظامت 

الوطنية املعنية بحقوق اإلنسان فيام يسهم ىف تحقيق أهداف املجلس وتنمية عالقاتهـا بـه، والجهات الدولية و 
املشاركة ضمن الوفود املرصية ىف املحافل، وىف اجتامعات املنظامت اإلقليمية والدولية املعنية بحاميـة حقـوق 

ا إىل لجان وأجهـزة حقـوق اإلنسـان، اإلنسان، اإلسهام بالرأى ىف إعداد التقارير التى تلتزم الدولة بتقدميها دوري
تطبيقا التفاقات دولية، التنسيق مع مؤسسات الدولة املعنية بحقوق اإلنسان، والتعـاون ىف هـذا املجـال، مـع 

  املجلس القومى للمرأة، واملجلس القومى للطفولة واألمومة وغريهام من الجهات ذات

                                                            
  :موقع املجلس القومى للمرأة عىل شبكة اإلنرتنت عىل الربط: للمزيد من التفاصيل، أنظر )1(

www.ncwegypt.com 
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واطنني بها، وذلـك باالسـتعانة باملؤسسـات واألجهـزة الصلة، العمل عىل نرش ثقافة حقوق اإلنسان، وتوعية امل 
املختصة بشئون التعليم والتنشئة واإلعالم والتثقيف، عقد املؤمترات والندوات وحلقات النقاش ىف املوضـوعات 

  . املتعلقة بحقوق اإلنسان
ولقد حققت مرص من جـراء جهودهـا املسـتمرة واملتناميـة عـىل مسـار دعـم وصـيانة حقـوق اإلنسـان 

ىف اختيارهـا عضـوة ىف املجلـس العـاملى لحقـوق  -بصفة أساسـية -ملرصى، مكاسبا عىل الصعيد الدوىل، متثلتا
بتاريخ السابع عرش مـن مـايو اإلنسان وملدة ثالث سنوات، ضمن املجموعة اإلفريقية ىف الدورة الثانية للمجلس 

 ت تعتىل مركزا دوليـا ىف مجـال احـرتام حقـوق، ليكون ذلك مبثابة أحد الرباهني التى تقطع بأن مرص بدأ 2007لعام 
  . اإلنسان
  :مكتسبات املرأة الترشيعية: سادسا

نالت املرأة الكثري من املكتسـبات القانونيـة والترشـيعية التـى كـان لهـا أكـرب األثـر ىف توفيـق أوضـاعها 
ا جانبـا مـن حقوقهـا وتخفيف الكثري من آالمها التى طاملا عانت منها فرتات طويلة حتى جاء املرشع وأقـر لهـ

املحجوبة، ومتثل هذه املكتسبات جانبا كبريا من وفاء مرص بالتزاماتها الدولية وهى التزامات، تجـد أساسـها ىف 
  : كون مرص أحد األطراف املصدقة عىل اتفاقية مناهضة التمييز ضد املرأة، ومن تلك املكتسبات القانونية اآلىت

وتعديالته، فقد كفل هذا القانون للمـرأة التوفيـق بـني 1978لسنة  47 قانون نظام العاملني املدنيني رقم  -
  ).رعاية الطفل مثال –أجازات الوضع (واجباتها نحو أرستها وعملها ىف املجتمع

، إذ منحت بعض مـواد هـذا القـانون حقوقـا كثـرية للمـرأة مبـا حقـق 2003لسنة  12قانون العمل رقم   -
 88عى الوطنى واتفاقية مناهضة التمييز ضد املرأة ففـى مـواده مـن املواءمة املطلوبة بني النص الترشي

أكد القانون عىل عدم التمييز بني الرجال والنساء ىف شئون العمل متى متاثلت أوضـاع عملهـم،  96حتى 
وعىل تحديد األعامل الضارة صحيا أو أخالقيا باملرأة وغريها من األعامل الشـاقة وحظـر تشـغيل النسـاء 

عن ذلك فيحق للعاملة التى أمضت عرشة أشـهر ىف خدمـة صـاحب عمـل أو أكـرث الحـق ىف فيها، فضال 
أجازة وضع مدتها تسعني يوما بتعويض مساو لألجر الكامل تشمل املدة التى تسبق الوضع والتي تليـه، 

  ويفرض القانون عىل صاحب. ويحظر عىل صاحب العمل فصل العاملة أثناء أجازة الوضع
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مائة عاملة فأكرث ىف مكان واحد أن ينشئ دارا للحضانة أو يعهد إىل دار للحضانة برعاية  العمل الذى يستخدم 
 .                               )1(أطفال العامالت

وتعديالته، ويعامل هذا القانون املرأة معاملة متميـزة،  1975لسنة  79قانون التأمينات اإلجتامعية رقم   -
وىف وفقا لدرجتها بالنسبة له سواء كانت أرملته أم مطلقته أم ابنتـه أم  أمـه إذ ينظم حقها ىف معاش املت

 .أم أخته
وتعديالتـه، ليحقـق لهـا اسـتقرارا نفسـيا وعائليـا 1985لسـنة  100تم تعديل أوضاع املرأة بالقانون رقم   -

رجـال ىف ويحفظ لها كرامتها، فتضمن بعض املواد التى توفر الحامية للمـرأة وتحـد مـن إسـاءة بعـض ال
  :)2(استعامل حقوقهم وذلك عىل النحو التاىل

  أن تطلب الطالق إذا وقع عليها رضر مادى أو معنوى بسببه -ىف حالة الزواج بأخرى  -يحق للزوجة. 

  إلزام الزوج املطلق بأن يوثق الطالق أمام املأذون خالل ثالثني يوما من تاريخ الطالق، وكذا إلـزام املوثـق
ها عىل يد محرض، وتسليم نسخة من وثيقـة الطـالق إليهـا أو ملـن ينـوب عنهـا لـىك إعالم الزوجة لشخص

 .يضمن علم الزوجة بالطالق، وال ترتب آثار الطالق املادية بالنسبة للزوجة إال من تاريخ علمها به

  للمطلقة نفقة عدة ملدة سنة وتصدر املحكمة املختصة حكام مستعجال بنفقة مؤقتة وميكن تنفيذ الحكم
 .طريق بنك نارص عن

 للمطلقة نفقة ال تقل عن سنتني طبقا لحالة الزوج املالية واالجتامعية وظروف الطالق ومدة الزوجية. 

 الحق ىف مؤخر الصداق. 

  سنة للولد والبنـت عـىل السـواء مبوجـب  15الحق ىف حضانة األطفال، حيث تم تعديل سن الحضانة إىل
لسـنة  100سـنة للبنـت طبقـا للقـانون  12وسنوات للولد  10 ا كانت، بعدم)3(2005لسنة  4القانون رقم 

األم أم األب، كـام ألـزم املرشـع الـزوج : ، ثم يقوم القاىض بتخيري الصغري فيمن يريد أن يبقـى معـه1985
  .      )4(املطلق بأن يهيىء لصغاره من مطلقته أو لحاضنتهم املسكن املستقل املناسب

                                                            
  .96- 88، املواد 2003لسنة  12قانون العمل املرصى رقم : راجع ىف ذلك) 1(
 .253مرجع سبق ذكره، ص نادية رمسيس فرح، : أنظر) 2(
 .، مرجع سبق ذكره2005لسنة  4القانون رقم : أنظر) 3(
  .331-229زينب رضوان، مرجع سبق ذكره، ص ص . د: للمزيد من التفاصيل، أنظر) 4(
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لسـنة  1رقـم  صدور قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاىض ىف مسائل األحـوال الشخصـية -
  :     )1(وجاء بعدد من القواعد، هى 2000
  نظام الخلع، ويحقق رسعة الفصل ىف كثري من الدعاوى حيـث تطلـب املـرأة مخالعـة زوجهـا اسـتنادا إىل

كـام . كمة بالتطليق للخلع إال بعد محاولة الصـلح بـني الـزوجني مجرد كراهة الحياة معه، وال تحكم املح
نص القانون عىل أنه ال يصح أن يكون مقابل الخلع اسـقاط حضـانة الصـغار أو نفقـتهم أو أى حـق مـن 

 .)2(حقوقهم

   إثبات الطالق واملراجعة، فقد نص القانون عىل أنه ال يعتد ىف إثبات الطالق عند انكـار أى مـن الـزوجني
باإلشهاد والتوثيق، وبذلك تم التغلب عىل مشكلة زواج املطلقة مـن آخـر، فكانـت إذا تزوجـت بعـد إال 

انقضاء عدتها، تفاجأ بادعاء املطلق كذبا أنه راجعها ىف فرتة العدة، لذلك نص القانون عـىل أنـه ال يقبـل 
 .عند اإلنكار إدعاء الزوج مراجعة مطلقته ما مل يعلنها باملراجعة بورقة رسمية 

  التطليق من زواج عرىف، حيث تقبل دعوى التطليق أو الفسخ إذا كان الزواج ثابتا بأيـة كتابـة، أى زواجـا
، والهدف من ذلك هو رفع املعاناة عمن تـزوجن عرفيـا ثـم غـدر بهـن األزواج أو )3(رشعيا لكنه غري موثق

ىف دعوى الزوجيـة مـن زواج عـر تركوهن دون تطليق، مام يعد إنصافا قانونيا وإنسانيا للمرأة، فقد كانت 
ال تسمع عند اإلنكار أو اإلقرار بها إال إذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسـمية ) 99/4م (طبقا للقانون السابق 

واملنع املنصوص عليه ىف هذه املادة ينرصف إىل كل من الزوجني أو الورثـة، فـإذا تقـدم أحـد الـزوجني إىل 
امية القانونية عليه قضـت املحكمـة بعـدم سـامع الـدعوى لعـدم القضاء بطلب إثبات الزوج وإضفاء الح

، والحال كذلك بالنسبة ملـن تريـد الطـالق مـن زواج عـرىف، فكانـت )4(ثبوت الزوجية بوثيقة زواج رسمية
ومن ثم فإن ثبوت عالقة الزواج العـرىف بأيـة كتابـة يعـد إنجـازا قانونيـا لصـالح املـرأة . دعواها ال تسمع
 .                    ترغب ىف الحصول عىل الطالقاملتزوجة عرفيا و 

ىف مارس مـن ذات العـام بإنشـاء محـاكم األرسة،  2004لسنة  10محكمة األرسة، فقد صدر القانون رقم 
عىل أن تختص بنظر جميع الدعاوى التى تهدد كيان األرسة مع محاولة إنهاء املشـكالت بالصـلح بـني األطـراف 

  التسويةاملتنازعة من خالل مكاتب 

                                                            
  ، مرجع سبق ذكره2000لسنة  1القانون رقم : أنظر ىف ذلك) 1(
  .319-318ره، ص ص مرجع سبق ذك ،منى ذو الفقار: ملزيد من التفاصيل، راجع) 2(
  .317املرجع السابق، ص : ملزيد من املعلومات) 3(
 .237مارلني تادرس، مرجع سبق ذكره، ص : أنظر) 4(
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وكـان القصـد مـن إنشـاء هـذه . ، فإذا تعذرت مساعى التسوية فصل فيها القضاء فيام بعـد)1(املخصصة لذلك 
املحاكم تنظيم إجراءات الطالق واملنازعات األرسية كافة بتجميعها ىف ملف واحد يكـون برمتـه أمـام محكمـة 

تى تليه مام يساعد عـىل رسعـة الفصـل فيهـا واحدة وبذلك يكون القاىض ملام بكافة أبعاد النزاع والنزاعات ال
ويكون الحكم الصادر فيها أقرب إىل تحقيق العدالة خاصة ىف ظل وجود أخصائيني أحـدهام اجتامعـى واآلخـر 

، وهو األمر الذى أيدته أول إحصائية ربع سـنوية تنرشـ عـن أداء هـذه )2(نفىس ملعرفة أحوال األرسة وظروفها 
  .)3(من الدعاوى املعروضة عليها% 70ه املحكمة من نجاح ىف الفصل ىف املحكمة، حيث أوضحت ما حققت

قانون نظام تأمني األرسة، ويهدف إىل ضامن تنفيذ األحكام الصادرة بتقرير نفقـة للزوجـة أو املطلقـة أو 
األوالد ويتوىل بنك نارص اإلجتامعى اإلرشاف عىل تنفيذه، وحيث كانت هناك صعوبة ىف تحصيل النفقـات عـن 

يق البنك الذى رفض االستمرار ىف عملية تحصيل النفقات من األزاوج لدفعها للزوجات او املطلقـات لعـدم طر
صـندوق «الخـاص بإنشـاء  2004لسـنة  11وجود موارد كافيه لديه، فكان ونتيجة لذلك أن صدر القانون رقـم 

جنيها عن كل حالـة  50التأمني بواقع  ووفقا لهذا الصندوق، تلتزم األرسة باإلشرتاك ىف نظام. »نظام تأمني األرسة
جنيها عن كل حالة ميالد، ويكون تحصيل هذه املبالغ وتوريدها إىل الصـندوق  20زواج أو طالق أو مراجعة، و

وىف لفته إنسانية من وزير العدل فاروق سيف النرصـ تـم . بقرار من وزير العدل بالنتسيق مع الوزير املختص
وتستخدم موارد هـذا الصـندوق لتيسـري تنفيـذ األحكـام الصـادرة . )4(د األول فقطقرص رسوم امليالد عىل املولو 

  .بالنفقات
 154بالقـانون  1975لسنة  26قانون الجنسية، فقد حدثت تعديالت جوهرية ىف قانون الجنسية الرقيم 

زوجـة مـن ، كان من شأنها إنهاء حلقة من حلقات الجدل الواسع بشأن جنسـية أبنـاء املرصـية املت2004لسنة 
أجنبى، حيث تقرر مبوجب هذه التعديالت، منح جنسية املرصية املتزوجة من أجنبى لجميع أبنائها، كام بينت 

  . )5(التعديالت إجراءات الحصول عىل الجنسية ألبناء األم املرصية ممن ولدوا قبل العمل بهذا القانون

                                                            
   .122-121عبدالعال الديرىب، مرجع سبق ذكره، ص ص : للمزيد من املعلومات، راجع) 1(
 .115املرجع السابق، ص  )2(
 .2005يناير  6جريدة األهرام ،  )3(
  .122عال الديرىب، مرجع سبق ذكره، ص عبدال) 4(
 .466عبد الـلـه خليل، الحقوق املدنية والسياسية ىف الترشيع املرصى، مرجع سبق ذكره، ص : ملزيد من التفاصيل، أنظر) 5(
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وكانت تنص عىل عدم معاقبة املغتصـب  1999لسنة  14من قانون العقوبات بالقانون  291إلغاء املادة 
إذ تزوج ممن اغتصبها زواجا رشعيا مام كان يرتب عليه إفالت الجاىن من العقوبة من جانـب، وإهـدار كرامـة 
املرأة اإلنسانية وعدم تقدير مشاعرها عندما تقبل الزواج من رجل اغتصبها أو اختطفها من جانب آخر، وبهذا 

  .)1(بعني االعتبار مصلحة املرأة وكرامتهااإللغاء يكون املرشع قد أخذ 
  :املظاهر السلبية التى تعاىن منها املرأة 

استعرضنا ىف صفحات عديدة من هذه الدراسة الجوانب اإليجابية ىف حياة املرأة املرصية وما تقدمة   
يقهـا عـىل أرض الحكومة املرصية وفاء إللتزاماتها الدولية، من امتيازات قانونية وترشيعية وجـدت طريـق تطب

الواقع بنسب متفاوتة، تحقيقا لألهداف املرتبطة بضامن وكفالة كرامـة املـرأة وإنسـانيتها سـواء عـىل الصـعيد 
إلخ تلك املكتسبات اإليجابية التى تحققت لصالح ..السياىس أو االقتصادى واالجتامعى أو الصحى او التعليمى 

 تواجهها أى مصاعب أو سلبيات تحـد مـن تطورهـا؟ ولالجابـة هل املرأة املرصية ال. لكن يبقى التساؤل. املرأة
عىل هذا التساؤل ميكن أن نستعرض بعضا من املظاهر السلبية التـى تتعـرض لهـا املـرأة املرصـية عـىل النحـو 

  :التاىل
  :نصوص قانون العقوبات

مور إال أنه عىل مع التسليم بأن قانون العقوبات املرصى، قد وفر قدرا من الحامية للمرأة ىف بعض األ   
الجانب اآلخر قد نال منها ىف أمور أخرى، باملخالفة ألحكام الدستور واتفاقية مناهضة التمييز ضد املرأة، نـذكر 

  :منها
  :املواد الخاصة بجرمية الزنا واملميزة ضد املرأة

نـص القـانون ىف  الزنا ، فقدما يؤخذ عىل قانون العقوبات، متييزه بني الرجل واملرأة بشأن عقوبات جرمية 
ال تجوز محاكمة الزانية إال بناء عىل دعوى زوجها إال أنه إذا زىن الزوج ىف املسكن املقيم فيه مع زوجته « 273املاده 

املرأة املتزوجة إذا ثبت زناهـا يحكـم عليهـا بـالحبس مـدة ال «عىل  274كام ينص ىف مادته . »ال تسمع دعواه عليها
مـن  277بينام تنص املادة  »ن يقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معارشتها له كام كانتتزيد عىل سنتني لكن لزوجها أ 

كل زوج زىن ىف منزل الزوجية وثبت عليه هذا األمر بدعوى الزوجة يجازى بـالحبس مـدة ال «قانون العقوبات عىل 
  .)2(»شهور تزيد عىل ستة

                                                            
 .234مارلني تادرس، مرجع سبق ذكره، ص ) 1(
 .277، 274، 273قانون العقوبات املرصى، املواد : راجع) 2(
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ييـزا بـني املـرأة والرجـل مـام يشـكل والواضح من هذا العرض ملواد القانون سالفة الذكر أنهـا تحمـل مت
مـن الدسـتور  40مخالفة واضحة ألحكام اتفاقية مناهضة التمييز ضد املـرأة، فضـال عـن مخالفـة نـص املـادة 

  .املرصى
من قانون العقوبات ىك تتم محاكمة الزانية أن تقام الدعوى من  273ومن مظاهر التمييز اشرتاط املادة 

لزوج عليها إذا كان هو نفسه قد زىن مبنزل الزوجية، أى أن مخرج املـرأة مـن جانب زوجها، وأال تسمع دعوى ا
ومن ناحيـة أخـرى ال . تحت سطوة زوجها يستلزم وقوع هذا األخري ىف جرمية الزنا مبنزل الزوجية وثبوتها عليه

سواء داخل أو  ، صفة معينة ىف مكان ارتكاب الزوجة لجرمية الزنا، فتقع جرميتها ىف أى مكان274تشرتط املادة 
عقوبات ىف جرمية زنا الزوج أن تقع ىف منزل الزوجية، وبالتـاىل ال  277بينام تشرتط املادة . خارج منزل الزوجية

  .ىف حالة إرتكابة جرمية الزنا خارج منزل الزوجية 277يسأل الزوج مبقتىض املادة 
الزوجـة التـى يثبـت زناهـا هـى كام ميز القانون بني الزوج والزوجة من حيث العقوبة إذ جعل عقوبـة 

وهى عقوبة أشـد مـن عقوبـة الـزوج الـزاىن التـى ال تتجـاوز  274الحبس مدة ال تزيد عن سنتني وفقا للامدة 
  .عقوبة الحبس مدة ال تزيد عىل ستة أشهر ويبدو لنا التمييز غري املربر رغم وحدة الفعل املؤثم

ذ الحكـم الصـادر فأجـازت للـزوج وقـف تنفيـذ بني الزوج وزجته من حيث تنفيـ 274كام فرقت املادة 
الحكم بإدانة زوجته الزانية برضائه معارشتها له وىف املقابل مل يتح القانون للزوجة مثل هذا الرتخيص ىف حالـة 

  .)1(وقوع زوجها ىف الزنا وصدور حكم ضده فال يسقط الحكم عنه إذا قبلت مبعارشته لها كام كان
نون العقوبات مبدأ عدم املساواة بني املرأة والرجل مبـا يتنـاىف مـع املـادة ، يكرس قا 237وىف مادته رقم 

مـن فاجـأ " من الدستور من جانب واتفاقية مناهضة التمييز ضد املرأة من جانب آخر، حيث جاء مؤداها  40
للقتـل زوجته حال تلبسها بالزنا وقتلها ىف الحال ومن يزىن بها، يعاقـب بـالحبس بـدال مـن العقوبـات املقـررة 

  .، وذلك تقديرا من املرشع للحالة النفسية التى انتابت الزوج عند رؤيته زنا زوجته)2(العمد
أما الزوجة التى تفاجىء زوجها حال تلبسه بالزنا وقتلتـه ىف الحـال هـو ومـن يـزىن بهـا فإنهـا ال تتمتـع 

ويـرى . عقوبـات 236و 234دتني بالتخفيف العقاىب املقرر للرجل وتخضع للعقوبة العادية املقررة مبقتىض املـا
  بعض الباحثني أنه كان عىل املرشع

                                                            
  . ابق، ذات املواداملرجع الس) 1(
 .237املرجع السابق، املادة )  2(
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املرصى ىف هذه الحالة، أن يضع ىف اعتباره جسامة الجرمية املرتكبة ووحدة الظروف النفسية للـزوج والزوجـة  
  . )1(ومن ثم املساواة بينهام ىف التمتع بعقوبة مخففة

  :رضب الزوجات -
التأديـب والرضـب للـزوج إن خرجـت الزوجـة عـن طاعتـه أو يقرر قانون العقوبات سلطة الزجـر و   

ـى أحكـام قـانون «نصـها قـانون العقوبـات والتـى جـاء من  60منعت عنه حقا وذلك طبقا لنص املادة  ال ترس
وقد استقرات أحكام محكمة . )2(»العقوبات عىل كل فعل ارتكب بنية سليمة عمال بحق مقرر مبقتىض الرشيعة

لخصوص عىل إباحة اإليذاء الخفيف كحق للزوج ىف تأديب زوجته عن كـل معصـية مل النقض املرصية ىف هذا ا
  .)3(يرد ىف شأنها حد مقرر، وال يسأل الزوج جنائيا إال إذا أحدث هذا الرضب أثرا ىف الجسم أو غري لون الجلد

  -:بعض مساوىء الخلع
للمرأة املرصية من حياة زوجية ، يعد مبثابة املخرج 2000لسنة  1مع أن الخلع الذى جاء به القانون   

ال تطيقها، إال أن املرأة وفقا له البد أن تفتدى نفسها بالتنازل عن كافة حقوقها قبل الـزوج حتـى يـتم خلعهـا، 
من القـانون سـالف الـذكر يكـون  20وحتى وإن كان الرضر راجعا ألسباب تتعلق بالزوج نفسه، فطبقا للامدة 

عىل الخلع، فإن مل يرتاضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها  للزوجني أن يرتاضيا فيام بينهام«
ـعية وردت عليـه الصـداق الـذى أعطـاه لهـا، حكمـت  وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها املالية الرش

  .)4(»املحكمة عليه بتطليقها
   :تقييد حرية املرأة ىف التنقل ومغادرة البالد

بتنفيـذ بعـض أحكـام  1996لسنة  3937منصوص عليه ىف قرار وزير الداخلية رقم املعلوم أن هذا القيد 
ىف شأن جوازات السفر، فرغم وضوح نصوص الدستور ىف إعامل مبدأ املساواة بـني  1959لسنة  97القانون رقم 

التمييـز ، ووضوح نص املادة الثانية من اتفاقية مناهضـة )40م (الرجل واملرأة ىف التمتع بأى حق من الحقوق 
  ضد

                                                            
  .48محمد الغمرى، مرجع سبق ذكره، ص ) 1(
 . 456، مرجع سبق ذكره، ص .. عبد الـلـه خليل، الحقوق املدنية والسياسية : أنظر) 2(
 15/5/1977، 867، ص 149ق  – 32س  -أحكام النقض 11/11/1975: راجع أحكام النقض ىف هذا الخصوص وعىل سبيل املثال) 3(

 .672، ص 146-26س  –أحكام نقض  2/11/1975، 596ص  26ق -28س  –أحكام النقض 
 .الخاصة بالخلع 20، مرجع سبق ذكره، املادة  2000لسنة  1القانون رقم : راجع) 4(
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يكون منح «عىل  3ىف مادته  -إجحافا بحق املرأة -املرأة ىف شأن املساواة بينهام، فإن القرار سالف الذكر ينص  
الزوجة جواز سفر أو تجديده بعد تقديم موافقة زوجها عىل سفرها للخارج، كام يجب تقديم موافقـة املمثـل 

سفر أو تجديده، وىف الحالتني تعتـرب املوافقـة عـىل اسـتخراج القانوىن لغري كامل األهلية، عىل استخراج جواز ال
  .)1(»جواز السفر أو تجديدة ترصيحا بالسفر طوال مدة صالحية الجواز

ومام يذكر أن قرار وزير الداخلية سالف البيان إمنا يعامل املـرأة املتزوجـة معاملـة نـاقص األهليـة عنـد 
ورة موافقة الزوج عىل ذلك، غـري أن الواقـع العمـىل يعكـس ، برض )الترصيح لها بالسفر(استخراج جواز السفر 

مزيدا من الجمود واإلجحاف، فالزوج الذى ميلك املنح هو من ميلك املنـع، فيجـوز لـه بعـد موافقتـه الكتابيـة 
للزوجة عىل استخراج جواز السفر أن يطلب سحبها ىف أى وقت، ومينع زوجته من السفر رغبة ىف التنكيـل بهـا 

  .    )2(أو االنتقام خاصةإذا كانت إمرأة عاملةأو التشفى 
مـنظام  2000لسـنة  1رقم ، عندما جاء القانون وميكننا القول بأنه قد حدثت إنفراجه ىف هذا الخصوص

 -عىل اختصاص قاىض األمور الوقتية باملحكمة االبتدائيـة 1ملسائل األحوال الشخصية، حيث نص ىف مادته رقم 
مر ىف املنازعات التعلقة بالسفر، ويشمل ذلك الترصيح بالسفر أو املنع من السفر، ثم بإصدار األوا –دون غريه 

ليعطى هذا االختصاص لـرئيس محكمـة األرسة، وبـذلك وضـع هـذا القـانون  2004لسنة  10جاء القانون رقم 
األبنـاء  ، مـام قـد يعـرض حيـاة)3(طريقا لحل مشكلة تعسف الزوج ىف األذن ألبنائه القرص أو لزوجتـه بالسـفر

للخطر خاصة إذا كان السفر لرضورة للعالج أو ألمر عاجل يحتم السفر للخارج ىف مثل هـذه الحـاالت، حيـث 
توجد عراقيل السفر إما لغياب الزوج أو خالفة مع الزوجة وتعسفه نتيجة لذلك ىف استخدام الحق، مام يعرض 

  .املرأة ال سيام العاملة للخطر واإلرضار مبستقبلها
ت كثرية، تتزوج املرأة العاملة وزوجها يعلم ذلك ثم يأىت بعد ذلك وينازعها ىف شئون عملها كالسـفر ففى حاال 

مثال، مام يسمو مبكانة القانون الجديد الذى حسم الخالف بوكالة القاىض ىف هـذا األمـر وحسـبام يقـدر مـن واقـع 
  . )4(عليه املالبسات املعروضة

                                                            
 3937قرار وزير الداخلية الرقيم  :، أنظر أيضا1958، الجريدة الرسمية، القاهرة 1959لسنة  97أحكام القانون رقم : راجع ىف ذلك) 1(

 .ىف هذا الشأن 1996لسنة 
  .461، مرجع سبق ذكره، ص ..عبد الـلـه خليل، الحقوق املدنية والسياسية) 2(
  .461املرجع السابق، ص ) 3(
  .325-324منى ذو الفقار، مرجع سبق ذكره، ص ص ) 4(
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سفر عليه أن يحصل عىل أمر مسبق من رئيس محكمة األرسة بهذا فالزوج إن هو أراد منع الزوجة من ال
ومع ذلك فام زال يحق للزوج أال يوافق عىل استخراج جواز سفر لزوجته ابتداء وأيضـا ال يجـوز للزوجـة . املنع

أن تقوم بتجديد جواز السفر دون موافقة الزوج، وعليها إذا امتنع عـن اسـتخراج جـواز سـفر لهـا، اللجـوء إىل 
محكمة األرسة بطلب عىل عريضة لألمر بالترصيح باستخرج جواز سفر، وبالسفر للخارج، مام يعكس أن  رئيس

القانون مل يعمل قاعدة املساواة وعدم التمييز ضد املرأة فيام يتعلق بحريـة التنقـل، فـاملرأة ال تفقـد أهليتهـا 
وىل أن متتع بكافة الحقـوق التـى يتمتـع بزواجها، وإن كان القانون يعرتف لها بذمة مالية مستقلة، فمن باب أ 

  .)1(بها الرجل عىل قدم املساواة مبا فيها حق التنقل
ولعل ما يؤثر عىل تحقيق القانون الجديد ملبدأ املساواة بني املرأة والرجل ىف حق التنقل، هو البقاء عىل 

ر وزارى ولـيس قانونـا إال أنـه مـا الفقرة الثالثة من قرار وزير الداخلية سالف الذكر دون تعديل، فرغم أنه قرا
، وهو ما يرتتب عليه عمليا منع الزوجة من السفر، ولذا يـرى )2(زال يطبق باعتباره قانونا ومل يتغري منذ صدوره

البعض أن تعديل هذا القرار يحقق قاعدة رشعية أصيلة هى أن درء الرضر مقدم عىل جلب املنفعة، فالرشيعة 
 استخدام الحق إرضارا بالطرف اآلخر، وهو تطبيـق رضورى لقـوانني ذات الصـلة اإلسالمية ال تجيز التعسف ىف

، فضال عن ذلك فإن حق التنقل والسـفر هـو حـق دسـتورى )2004لسنة  10، القانون 2000لسنة  1القانون (
  .   ، وكذا اتفاقية مناهضة التمييز ضد املرأة)3(من الدستور 41كفلته املادة 

  :العنف ضد املرأة
ضية العنف ضد النساء من القضايا مثـرية للجـدل ىف حجمهـا وأبعادهـا، وأيضـا ىف دقـة البيانـات تعد ق
، عن 1995واتخذ هذا الجدل منحى أكرث تصاعدا منذ كشف املسح الدميوجراىف الصحى ملرص عام . املتعلقة بها

ل الختـان ورضب مدى تفىش ظاهرة العنف ضد املرأة ىف الوسـط العـائىل ىف نتـائج البحـث الـذى أجـرى حـو 
  .الزوجات ىف مرص

وتأسيسا عىل ذلك، يسعى كل من املجلس القومى للمرأة ومنظامت املرأة املختلفة وكل املهتمني بشئون 
  إىل املطالبة باملزيد من الجهود -بجهد حثيث  -املرأة 

                                                            
  . 461بق ذكره، ص ، مرجع س..عبد الـلـه خليل، الحقوق املدنية والسياسية  )1(
  .232مارلني تادرس، مرجع سبق ذكره، ص  )2(
  .236املرجع السابق، ص ) 3(
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شـتها للتقريـر للقضاء عىل هذه الظاهرة، كام حثت لجنة مناهضة جميع أشكال التمييز ضد املرأة، عنـد مناق 
، عـىل تبنـى دراسـة ميدانيـة تقـوم بهـا أجهـزة حكوميـة 2002ينـاير  19الدورى الثالث للحكومة املرصـية ىف 

  .)1(متخصصة فيام يتعلق بالعنف ضد املرأة ىف الريف والحرض
ومثل هذه الدراسة امليدانية من األهمية مبكان، حيث أن األوضاع داخـل مرصـ بحاجـة ماسـة للبـدء ىف 

ا، وبذل املزيد من الجهد لوضع حد لظاهرة العنف ضد املرأة، لكن الثابت أيضـا أن الحكومـة ال تـدخر إجرائه
وسعا ىف التصدى ألشكال العنف الصادر عن املجتمع ضد املرأة، إذ جرى تغلـيظ العقوبـات ىف جـرائم خطـف 

التى كانت تقرر عدم معاقبـة  من قانون العقوبات 291بإلغاء املادة  1999لسنة  14األنثى، طبقا للقانون رقم 
، وعـىل الجانـب اآلخـر )2(املغتصب إذ تزوج ممن اغتصبها زواجا رشعيا مبا كـان يسـمح بـاالفالت مـن العقوبـة

استمرت مظاهر العنف الصادر عن مؤسسـات الدولـة دون متييـز، وأبرزهـا اعتقـال نسـاء مـن أرس املطلـوبني 
  .)3(كرهائن إلجبارهم عىل تسليم أنفسهم

، العنـف 1993إعالن الجمعية العامة لألمم املتحدة بشأن القضاء عىل العنف ضـد املـرأة لعـام ويعرف 
أى فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويرتتب عليه أو يرجح أن يرتتـب عليـه أذى او معانـاة للمـرأة " بأنه 

ن هـذا القبيـل أو القرسـ أو سواء من الناحية الجسامنية أو الجنسية أو النفسية، مبا ىف ذلك التهديد بأفعال م
  ".  الحرمان التعسفى من الحرية سواء حدث ذلك ىف الحياة العامة أو الحياة الخاصة

وىف ضوء االهتامم مبشكالت املرأة املرصية، ميكن تناول العنف ضد املرأة املرصية عىل الصعيدين األرسى 
  :)4(واملجتمعى عىل النحو التاىل

                                                            
تعليق اللجنة املعنية بالقضاء عىل كافة أشكال التمييز ضد املرأة عىل التقرير الدورى الثالث والتقريرين الدوريني الرابع والخامس  )1(

 ).A/38/56( كافة أشكال التمييز ضد املرأة ، وثيقة رقم  والخاصني بالتزامات مرص تجاه اتفاقية القضاء عىل
  .، مرجع سبق ذكره1999لسنة  14القانون رقم : راجع ىف ذلك) 2(
  .319- 318، مرجع سبق ذكره ، ص ص )2004/2005(التقرير السنوى للمجلس القومى لحقوق االنسان )3(
، مرجع سبق ذكره،  ص ص  2007-2006" حالة حقوق اإلنسان ىف مرص" التقرير السنوى الثالث للمجلس القومى لحقوق االنسان  )4(

100-102. 



  العاملية يف مجال حقوق اإلنسان االلتزامات

275 

  

  :العنف األرسى: أوال
من الصعب تحديد مفهوم العنف األرسى تحديدا دقيقا، غري أنه، ميكن القول بأنـه هـو العنـف حقيقة، 

املوجه لواحد أو أكرث من أفراد األرسة ذاتها وبعبارة أخرى هو كل أشكال السـلوك العـدواىن الـذى ترتتـب عنـه 
،  هـذا الشـأنوىف. هى املرأةعالقات قوة غري متكافئة داخل املحيط األرسى، وأكرث الفئات املعرضة لهذا العنف 

نوفمرب من كـل  25اعتبار يوم  54/134بالقرار رقم  1999ديسمرب  17أعلنت الجمعية العامة لألمم املتحدة ىف 
عام هو اليوم العاملى للقضاء عىل العنف ضد املرأة، كام دعت ىف نفس القرار الحكومـات واملـنظامت الدوليـة 

  .طات تعد خصيصا لزيادة الوعى باملشكلة ىف ذلك اليومواملنظامت غري الحكومية لتنظيم نشا
يشكل خطورة كبرية عىل حياة الفرد واملجتمع، فهو من جهة يصيب الخليـة  -إذن  -فالعنف األرسى   

ىف املجتمع بالخلل، مام يعوقها عن أداء وظائفها االجتامعية والرتبوية األساسية، ومن جهة ثانية ) األرسة(األوىل 
عادة إنتاج أمناط السلوك والعالقات غري السـوية بـني أفـراد املجتمـع، وهـذا يسـتوجب االهـتامم يساعد عىل إ 

  .العلمى بهذه الظاهرة لتحليل أسبابها ووضع حلول جذرية لها
   العنف املجتمعى: ثانيا

هو العنف الذى تتعرض له املرأة ىف املحيط املجتمعى، ويعد العنف بهذا الشكل من الظـواهر السـلبية 
لخطرية التى يجب مواجهتها أخذا ىف اإلعتبار ما تسـببه مـن آثـار سـلبية تـؤدى إىل التفكـك وتنـامى الشـعور ا

باالستياء وعدم األمان داخل املجتمع، وقد ظهر العنف ضد املرأة ىف أشكال عدة من أبرزها التحـرش الجنىسـ، 
ت أساسية هى العدوانية واإلحسـاس وهى مشكلة آخذة ىف التنامى وتتخذ أشكاال متعددة تشرتك كلها ىف سام

  .باالنتهاك وعدم األمان مبا يرتتب عليه من آثار سلبية ليس عىل النساء فحسب بل عىل املجتمع بأرسه
ومن األحداث التى تعكس العنف املجتمعى مبعناه الواسع، ذلك االعتداء الـذى قـام بـه مجموعـة مـن 

حرشوا بعدد من الفتيـات وهتكـوا عـرض الكثـري مـنهن ، حيث ت2007الشباب ىف وسط القاهرة ىف غضون عام 
أمام سينام مرتو وشارع عدىل وميدان طلعت حرب والكورنيش، وعىل إثر ذلك، طالب املجلس القومى للمـرأة 
وعدد من املؤسسات واملنظامت الحقوقية برضورة اتخاذ اإلجـراءات الالزمـة ملالحقـة مرتكبـى هـذه الجـرائم، 

  ظاهرة العنف ضد املرأة، ووضع خطة وطنية ملواجهة وعمل دراسات متعمقة حول
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هذه الظاهرة من كافة جوانبها سواء ىف االطـار األرسى أو ىف االطـار املجتمعـى، ومـن جانبهـا أصـدر أصـدرت  
منظامت حقوق اإلنسان عدة بيانات تدين األحداث سالفة البيـان، مطالبـة بأهميـة الحـد مـن تلـك الجـرائم 

العنف ضد املرأة والتحرش الجنىس لحامية النساء والفتيـات ىف الشـوارع وىف كافـة  واستحداث قانون ملكافحة
  .)1(األماكن العامة

ورغم هذا الرصاع الذى قد ينشأ بني الجنسني نتيجة ملا يحدث من تغيريات ىف منظومة القيم املجتمعية 
ىف العـامل كلـه ولـه بـال شـك أصبح ملموسـا  -مصاعب رغم كل ما تتعرض له من  -السائدة، فإن نهوض املرأة 

نتائجه وأثره ىف املسرية التاريخية وىف التجربة اإلنسانية وعىل وجه الخصوص توزيع القـوى والنفـوذ وتشـكيل 
  . )2(شخصية املواطن

سقنا آنفا بعضا من الظواهر السلبية والسلوكيات الشاذة التى ما زالت تعاىن منها املرأة ىف املجتمع 
ال مينع من القول بأن املرأة املرصية نالت الكثري من حقوقها الدستورية وأصبح لها  املرصى، وإن كان ذلك

حضورها الواسع ىف كافة أنشطة املجتمع املرصى سواء عىل املستوى املحىل الوطنى أو عىل املستوى الدوىل، 
فضال عن الحركة ومع مرور الوقت وىف ظل مطالبات املجلس القومى للمرأة واملجلس القومى لحقوق اإلنسان 

النسوية ومنظامت حقوق اإلنسان املختلفة، وىف ظل استمرار الحكومة املرصية ىف الوفاء بالتزاماتها الدولية 
إزاء اتفاقات حقوق اإلنسان، ستنال املرأة مزيدا من حقوقها التى ما زالت محجوبة وستعتىل مزيدا من 

ى وزيرة وسفرية ومستشارة ورئيس قرية ومأذون رشعى، املناصب القيادية إضافة إىل ما وصلت إليه اآلن، فه
فضال عن ذلك فقد شغلت املرأة منصب العمدة يف محافظة أسيوط، وشغلت ألول مرة منصب سكرتري عام 

مساعد ملحافظة أكتوبر، وكذا منصب نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون تنمية املجتمع والبيئة، ورئيس 
 مرص تفتح املحكمة االدارية العليا أبوابها وتستقبل ثالث سيدات يف جامعة األسكندرية، وألول مرة يف

فكام شهدنا املرأة ىف مراكز مرموقة كام أسلفنا، فمن املنتظر أن نسمع عن تقلد املرأة ملناصب مل   .عضويتها
 .إلخ.... تتقلدها من قبل كأممور مركز ومدير أمن ورمبا محافظ أو رئيسة وزراء مرص ىف قابل األيام

  

                                                            
  . 102املرجع السابق، ص  )1(

(2) Manuel Castles, The Power of Identity ,vol. 2,Black well Publisher,USA,2001, pp 134-243. 
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  الفصل الثالث
  نطاق التزام مرص باتفاقية األمم املتحدة لحقوق الطفل

ال تدخر دول العامل كافة جهدا من أجل بلوغ أطفالها أرقى وأفضل مستوى معيىش ميكن أن يصلوا إليـه، 
نيـة فحامية حقوق األطفال مسئولية دولية تقع عىل عاتق الحكومات التزاما باألعراف الدولية والقواعـد القانو 

املعرتف بها ىف هذا الخصوص، وهى من نوع القواعد اآلمرة ىف القانون الـدوىل، فلـيس مـن املتصـور أن يكـون 
ـعة الدوليـة  –أى دولة  –للدولة  الحرية ىف التعدى عىل حقوق أطفالهـا والنيـل منهـا عـىل نحـو يخـالف الرش

  .لحقوق اإلنسان
هم بنـاة املسـتقبل  -يهم ويحفظ عليهم حقوقهموإن كانوا ىف صغرهم، يحتاجون من يحم -إن األطفال 

وعىل أكتافهم وبسواعدهم تنهض األمم، األمر الذى دفع دول العامل إىل التكاتف من أجل حامية هذه الطائفة 
املستضعفة من بنى البرش، فكانت املبادرة الطيبة إىل إقرار مجموعة من الحقوق الواجبة رفعا لشـأن األطفـال 

التقنني ومن ثم التنفيذ عىل أرض الواقع؛ بغية حامية الطفل وضـامن سـالمته جسـديا  ىف سبيل وضعها موضع
ومـن مظـاهر إيـالء الـدول مسـائل . وعقليا ونفسيا، مام يحمل ىف طياته ضامنات واسعة نحو مستقبل أفضـل

د الطفولة عناية خاصة، أنها ضـمنت ترشـيعاتها الوطنيـة، نصوصـا خاصـة بحاميـة األطفـال ورعـايتهم وتحديـ
اآلليات الالزمة لوضع هذه اإلجراءات موضع التنفيذ، فضال عن إقرار العقوبـات الزاجـرة لكـل مـن تسـول لـه 

  .نفسه النيل من حقوق الطفل أو استغالله عىل نحو ال يليق بطفولته وبآدميته
وقد تضافرت الجهود الدولية من أجل إقرار ترشيعات دولية لحامية الطفل، واستمرت تلـك الجهـود   

، وقد شاركت العديـد مـن الـدول ىف 1989تى تم إبرام اتفاقية حقوق الطفل تحت مظلة األمم املتحدة عام ح
اإلعداد لهذه االتفاقية املهمة وىف مقدمتها مرص التى كانت مـن أوىل الـدول التـى صـدقت عليهـا إميانـا منهـا 

  .بأهمية حامية الطفل وتحقيق نهوضه ورقيه
سياسـات واسـرتاتيجيات تخطـو بالطفولـة خطـوات متقدمـة، فقـد وأخذت مرص عىل عاتقها وضـع   

أصدرت الكثري من القرارات والترشيعات التى تهدف إىل حامية الطفل كقرار رئيس الجمهوية بانشـاء املجلـس 
القومى للطفولة واألمومة الذى يضطلع بدور مهم ىف رعاية الطفولة ىف مرص، والحد من االنتهاكات التـى تنـال 

  األطفال والتى منها عىل سبيل املثال، إلحاق األطفال بالعمل ىف سن صغرية أومن براءة 
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وأدخلـت  1996لسـنة  12استغاللهم جنسيا وغري ذلك من االنتهاكات، كام أصدرت مرص قـانون الطقـل رقـم  
، لنكون بقانون الطفل وتعديالته أمام رصح ترشـيعى 2008لسنة  126عليه تعديالت موسعة مبوجب القانون 

  . حامية الطفولة ىف مرصىف
ومن مظاهر اهتامم الحكومة املرصية باألطفال إيـالء مسـألة توفيـق ومالمئـة ترشـيعاتها الداخليـة مـع 
أحكام اتفاقية الطفل عناية خاصة، وهو ما كشفت عنه املامرسة العملية املرصية، حيث أصدرت الدولة وثيقة 

ومن قبلها إنشاء املجلـس القـومى للطفولـة واألمومـة عـام لرعاية الطفل املرصى، ) 1999-1989(العقد األول 
لحاميـة ولرعايـة الطفـل املرصـى، والتـى  2000عـام )  2010-2000(، كام تم إصدار وثيقة العقد الثـاىن 1988

قررت أن مرص تحتاج إىل أن تسري بنفس مستوى األداء الذى بدأ ىف العقـد األول، بغيـة املحافظـة عـىل مكانـة 
  . الخطط القومية التنموية ىف املجاالت كافة، هذا فضال عن التعديالت األخرية لقانون الطفلالطفل ىف قلب 

  :ىف ضوء ما تقدم، ميكننا تناول هذا الفصل عرب أربعة مباحث، هى  
 ظروف ومالبسات اإلبرام واألحكام: اتفاقية حقوق الطفل:   املبحث األول.   
 قوق الطفلموقف مرص من اتفاقية ح:   املبحث الثاىن.   
 الترشيعات الوطنية املرصية وحقوق الطفل:   املبحث الثالث.  
 مدى انعكاس التزامات مرص الدولية عىل واقع الطفل املرصى:   املبحث الرابع.   
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  املبحث األول 
  ظروف إبرامها وأحكامها: اتفاقية حقوق الطفل

روف الدولية التى مهدت إلبرامها وذلك ىف يدور هذا املبحث حول اتفاقية حقوق الطفل، من حيث الظ
  .محور أول، وأهم األحكام التى أصلتها ىف شأن حامية حقوق الطفل ىف مبحث ثان

  -:الظروف الدولية إلبرام اتفاقية الطفل: أوال
يرجع اهتامم املجتمع الدوىل بحقوق الطفل إىل الفرتة التى أعقبت الحرب العاملية األوىل، حيث بدأ 

دول ىف أوروبا وأمريكا الشاملية ىف البحث عن سبل تجنب تكرار الفظائع التى جرت أيام الحرب، عدد من ال
وكان أحد األمور التى أسفر عنها البحث، رضورة إيالء عناية أكرب باألطفال مبا ميكن أن يؤدى إىل خلق 

عليها الحرب العاملية  مجتمعات ليس لديها استعداد لالنخراط ىف أعامل عنف وحروب بالرضاروة التى انطوت
عن مؤمترها األول، ) 5(االتفاقية رقم  1919األوىل، وكان من آثار ذلك أن أصدرت منظمة العمل الدولية عام 

والتى تحظر عمل األطفال ىف األعامل واملنشآت الصناعية ملن هم دون سن الرابعة عرش، لتشكل أول تدخل 
، ميثاقا خاصا 1923ام أقر االتحاد الدوىل لغوث األطفال ىف عام ، ك)1(حامىئ بترشيع دوىل يتعلق بحقوق الطفل

  . به يتكون من خمس نقاط تحدد مسئوليات املجتمع لتوفري الحامية والرعاية الالزمة لألطفال
، أصدرت الجمعية العامة لعصبة األمم، إعالن جنيف الذى تضمن ىف مبادئه األساسية 1924وىف عام 

عىل البرش أن يعطوا األطفال " عرض لها من قبل، فقد كان من بني ما نص عليه مفاهيم جديدة مل يتم الت
، كام نص ىف مقدمته عىل التزام البرش بحامية األطفال، بغض النظر عن االعتبارات العرقية "أفضل ما لديهم

ور املبادىء وهذا االلتزام بعدم التمييز، كان خطوة من األهمية مبكان ىف سياق تط. أوالثقافية أو الدينية
أن مسئولية رعاية األطفال وحاميتهم " ، فضال عن أن اإلعالن قد أرىس ألول مرة مبدأ )2(الدولية لحقوق اإلنسان

إعالن  -، فبمقتىض هذا اإلعالن "ليست محصورة ىف أرسهم أو مجتمعاتهم أو حتى الدول التى يعشون فيها
  أصبح –جنيف 

                                                            
(1) http://gohod.net/node/47  

  . 79-79، ص ص 1991عبدالعزيز مخيمر، حامية الطفولة ىف القانون الدوىل والرشيعة اإلسالمية، دار النهضة العربية، القاهرة . د) 2(
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ان ما ورد ىف اإلعالن له الصفة اإلعالنية دون الصفة القانونية امللزمة املجتمع الدوىل كله مسئوال أيضا وإن ك 
ومع ذلك مل . عن مبادىء مل تأت بها وثيقة دولية من قبل –للمرة األوىل  - إال أن أهميته تكمن ىف حديثه 

لية التى ميكن يتناول اإلعالن املشار إليه، حقوق الطفل إال تناوال جزئيا ومل يسهم بفاعلية ىف خلق الظروف الدو 
خاللها توسيع نطاق املبادىء الواردة فيه، فهو ال يعدو أن يكون سوى دعوة موجهة لآلباء واألمهات واملجتمع 

، غري أن ما )1(دون االهتامم بخلق كيان تنظيمى دوىل يسهم ىف تحقيق الغاية التى من أجلها أصدر هذا اإلعالن
مة لعصبة األمم له، مام أعطاه بعدا سياسيا وحمل الدول أعضاء أعطى هذا اإلعالن قوة هو تبنى الجمعية العا

  .العصبة عىل االلتزام مبضمونه
وواقع األمر أن االهتامم العاملى بحقوق الطفل بدأ يأخذ شكال أكرث تنظيام عقب صدور اإلعالن العـاملى 

ثـم تـال ذلـك إصـدار  ، والذى نادى برضورة وضع األطفال موضـع الرعايـة الخاصـة،1948لحقوق االنسان عام 
وهو صك كرس خصيصا لحقوق الطفـل، وميثـل إحـدى العالمـات املضـيئة ىف  1959إعالن حقوق الطفل لعام 

تاريخ األمم املتحدة، إذ جاء معربا عن إرادة أعضاء املجتمع الدوىل ىف االعرتاف مبجموعة من املبـادىء أعتـربت 
، )2(عىل املستوى االجتامعى واالقتصادى والصحى والذهنىكفيلة بتحقيق الرعاية لألطفال  -آنذاك -ىف نظرهم 

غري أن التجربة أثبتت عىل مدار السنوات حتمية وجود إطار قانوىن شامل يلزم الدول ويجعلها مسئولة قانونـا 
عن التدابري التى تتخذها ىف مجال رعاية حقوق الطفـل، وهـو األمـر الـذى تحقـق بإصـدار االتفاقيـة الدوليـة 

، والتى مثل دخولها حيز النفاذ، نقلة نوعية ىف إعامل حقوق الطفـل، فقـد وفـرت 1989ل ىف عام لحقوق الطف
، حيـث أنـه مبوجـب )3(االتفاقية منهاجا عامليا إلنفاذ حقوق الطفـل تلتـزم بـه الـدول املصـدقة عـىل االتفاقيـة

  .التصديق تصبح االتفاقية مبثابة قانون من قوانني الدولة
  التفاقية الدولية لحقوق الطفل تتميز بطبيعة خاصة متليهاوالجدير بالذكر، أن ا

                                                            
  .81املرجع السابق، ص ) 1(
محمود رشيف . محمد السعيد الدقاق، الحامية القانونية لألطفال ىف إطار مرشوع اتفاقية األمم املتحدة لحقوق الطفل، ىف د. د) 2(

دراسات حول الوثائق العاملية واإلقليمية، : ، حقوق اإلنسان)معدون(عبدالعظيم وزير. محمد السعيد الدقاق، د. بسيوىن، د
 .334املجلد الثاىن، مرجع سبق ذكره، ص 

سبق ذكره ،  ص  ، حقوق اإلنسان واإلعالم، مرجع)محرر(مشرية خطاب،  آليات تنفيذ حقوق الطفل ىف مرص، ىف محسن عوض ) 3(
372.  
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خصوصية مضمون أحكام تلك االتفاقية، وهو األمر الذى يستحق مزيدا من الدراسة والتحليل ألبعادهـا والظـروف  
  .الدولية التى دعت املجتمع الدوىل إلبرام مثل هذه االتفاقية
مبرشع اتفاقية دولية لحقـوق  1979مم املتحدة عام ومام يذكر أن بولندا كانت من تقدمت إىل هيئة األ 

الطفل، وركز املرشوع البولندى آنذاك عىل الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافيـة مبـا يتفـق وأيديولوجيـة 
  .الدول االشرتاكية وقتذاك

د الـدوىل الكبـري الـذى ، غري أنه إزاء التأييبفتور - ىف بداية األمر - لبولندى وقد قابلت الدول الغربية املرشوع ا
حظى به املرشوع من جانب الدول النامية، عدلت الدول الغربية عن موقفهـا السـابق وشـاركت ىف إعـداد صـياغة 

  .)1(جديدة تتضمن إضافة نصوص تقرر وتدعم الحريات العامة واملبادىء الدميقراطية مبا يتفق وأيديولوجيتها
سـئولية أوليـاء األمـور عـن تنشـئة األطفـال وبـني التـزام وحققت اتفاقية الطفل توازنا آخر يجمع بني م

الدولة بدعم وضامن كفالة حقوق األطفال ىف حالة عجز أولياء األمور عن كفالتهـا، حيـث يظهـر عـىل السـطح 
دور محورى تقوم به الدولة تجاه هؤالء األطفال، حامية لهم من الترشد واالنحراف والتحول إىل أعضاء مخربني 

مام يجعل مثل هذا الدور من األهمية مبكـان وضـامنا ألمـن واسـتقرار الشـعوب، ذلـك أن النـواة ىف املجتمع، 
  . األساسية وركيزة أى مجتمع هى األطفال فهم كذلك اليوم وهم ىف الغد صناعه وعىل أكتافهم سيكون البناء

بحقوق االنسان، وقد أفاد وتنتمى االتفاقية بحكم طبيعتها وما تقرره من حقوق إىل مجموعة املواثيق املعنية 
املشاركون ىف إعداد االتفاقية وصياغتها من الرتاث الذى أرسته العهود واالتفاقات الدولية املعنية بذات الشأن، األمـر 

  . )2(الذى حقق التوافق والتكامل معها
  -:املبادىء واألحكام التى أصلتها االتفاقية: ثانيا

كام العامـة التـى اتفقـت عليهـا الـدول املتعاقـدة بشـأن االتفاقيـة نتناول ىف هذا املحور، املبادىء واألح
الدولية لحقوق الطفل، فقد سارت الدول األطراف ىف هـذه االتفاقيـة وفقـا للمبـادئ املعلنـة ىف ميثـاق األمـم 

  ، الذى يشكل االعرتاف)3(املتحدة

                                                            
(1) Philip Alston, The Best Interested Principle, towards reconciliation of culture and human rights, in 

the Best Interests of the Child, edited by P. Alston, UNICEF, Clarendon papers ,Oxford 
University Press, 1994, p 6. 

(2) Arzabe, P.H.M., Human Rights.. Anew Paradigm, in the Poverty of Rights, edited by Van 
Genugten, W. and Perez- Bustillo, C, Zed books, London, 2001, p 320. 

  .1945راجع ميثاق األمم املتحدة، األمم املتحدة، نيويورك، ) 3(
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ألمـم املتحـدة قـد كرسـت جهودهـا بالكرامة املتأصلة لجميع أعضاء األرسة البرشية، وإميانا منها بأن شعوب ا 
للحفاظ عىل الحقوق األساسية لإلنسان وكرامة الفرد، وعقدت العـزم عـىل أن تـدفع بـالرقى االجتامعـى قـدما 

  .وترفع مستوى الحياة ىف جو من الحرية
، فكـل )1(ومتاشيا مع اإلعالن العاملى لحقوق اإلنسان وما جاء بالعهدين الدوليني الخاصني بتلـك الحقـوق

سان له حق التمتع بجميع الحقوق والحريـات الـواردة ىف تلـك الصـكوك، دون أى نـوع مـن أنـواع التمييـز إن
كالتمييز بسبب العنرص أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياىس أو غـريه أو األصـل القـومى أو 

  .االجتامعى أو الرثوة أو املولد أو أى وضع آخر
قد قررت ىف اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان أن للطفولة الحق يف رعاية ومسـاعدة وكانت األمم املتحدة 

خاصتني، واقتناعا منها بأن األرسة، باعتبارها الوحدة األساسية للمجتمع والبيئة الطبيعية لنمو ورفاهيـة جميـع 
ضطالع الكامل مبسئولياتها أفرادها وبخاصة األطفال، ينبغى أن متنح الحامية واملساعدة الالزمتني لتتمكن من اال 

داخل املجتمع، وتؤكد كذلك أن الطفل، ىك تنمو شخصيته منوا كامال ومتناسقا، ينبغى أن ينشـأ يف بيئـة عائليـة 
  .)2(وىف جو من السعادة واملحبة والتفاهم

ثـل العليـا وعىل هذا النحو فالبد من إعداد الطفل إعدادا كامال ليحيا حياة فردية ىف املجتمع وتربيته بروح امل
املعلنة ىف ميثاق األمم املتحدة، وخصوصا بروح السلم والكرامة والتسامح والحرية واملساواة واإلخـاء، تأسيسـا عـىل 

وىف إعـالن  1924اعتبار أن الحاجة إىل توفري رعاية خاصة للطفل، قد ذكرت ىف إعالن جنيـف لحقـوق الطفـل لعـام 
واملعرتف به ىف اإلعالن العـاملى لحقـوق اإلنسـان  1959نوفمرب  20 حقوق الطفل الذي اعتمدته الجمعية العامة يف

وىف العهـد الـدويل الخـاص ) 24و  23والسـيام يف املـادتني (وىف العهد الدويل الخاص بـالحقوق املدنيـة والسياسـية 
ذات الصـلة وىف الـنظم األساسـية والصـكوك ) 10وال سـيام يف املـادة (بالحقوق االقتصادية واالجتامعيـة والثقافيـة 

  .)3(للوكاالت املتخصصة واملنظامت الدولية املعنية بخري الطفل

                                                            
 .465-425، مرجع سبق ذكره، ص ص ..د الرشيدى، حقوق اإلنسانأحم. د: للمزيد حول تفاصيل اإلعالن والعهدين، أنظر) 1(
 .431-425املرجع السابق، ص ص ) 2(
اتفاقية األمم املتحدة لحقوق الطفل، حقوق اإلنسان، مجموعة صكوك دولية، املجلد األول مرجع سبق : ملزيد من املعلومات، أنظر) 3(

  .وما بعدها 237ذكره، ص 
  



  العاملية يف مجال حقوق اإلنسان االلتزامات

283 

  

يحتـاج إىل إجـراءات وقائيـة   -بسبب عدم نضجه البدىن والعقـىل  -وقد أكد املتعاقدون عىل أن الطفل 
حقوق وذلك كام جاء ىف إعالن " وعالجية ورعاية خاصة، مبا يف ذلك حامية قانونية مناسبة، قبل الوالدة وبعدها

، مع التأكيد عىل تطبيق أحكام اإلعالن املتعلق باملبادئ االجتامعية والقانونية املتصلة بحامية األطفال )1(الطفل
عىل الصـعيدين الـوطنى والـدوىل، فضـال عـن اإلعـالن بشـأن  )2(ورعايتهم، واالهتامم الخاص بالحضانة والتبنى

ملسلحة، فثمـة أطفـاال، ىف جميـع بلـدان العـامل، يعيشـون يف حامية النساء واألطفال أثناء الطوارئ واملنازعات ا
والبـد مـن أن يوضـع ىف االعتبـار تقاليـد كـل شـعب . ظروف صعبة للغاية، وهؤالء يحتاجون إىل رعاية خاصـة

وقيمه الثقافية لحامية الطفل ومنائه بشكل متناسق، كـام أنـه ال غنـى عـن التعـاون الـدوىل لتحسـني ظـروف 
  .)3(ل بلد، وال سيام ىف البلدان الناميةمعيشة األطفال يف ك

  :العامة التفاقية الطفل ئاألحكام واملباد
تناولت اتفاقية حقوق الطفل عددا من األحكام والقواعد التى من شأن تطبيقها وجعلها ضمن القـوانني 

ق مساحة رحبه الداخلية للبالد األطراف فيها ، إعالء قيمة الطفل وحاميته واملحافظة عىل حقوقه فضال عن خل
من الحرية مبا ميكنة من تطوير وتحسني قدراته وملكاته من خالل وسائل الرتفية والتسلية ناهيكم عن األعامل 
االبداعية التى مينح الطفل فرصة ليدىل بدلوه فـيام يحبـه ويسـعى إليـه وعـىل هـذا النحـو فإنـه عنـد تناولنـا 

  :اولها وفقا للتقسيم اآلىتلنصوص تلك االتفاقية فإنه سيكون من املفيد ان نتن
  :مبادىء عامة.. الطفل ومصالحه الفضىل :أوال

عرفت االتفاقية الطفل بأنه ذلك اإلنسان الذى مل يتجاوز الثامنة عرشة من عمره، ما مل يبلغ سـن الرشـد 
مييز، قبل ذلك، مبوجب القانون املنطبق عليه ىف دولته، وأكدت عىل عدم تعرض األطفال ألى نوع من أنواع الت

عىل أساس عنرص الطفل أو والديه أو الوىص القانوىن عليه أو لونه أو جنسه أو لغته أو دينه أو رأيـه السـياىس 
أو غريه أو أصله القومى أو اإلثنى أو االجتامعى، أو ثروته، أو عجزه، أو مولـده، أو أى وضـع آخـر، مـع التـزام 

  الحامية من جميعالدول باتخاذ جميع التدابري املناسبة لتكفل للطفل 

                                                            
 .زء األول، مرجع سبق ذكرهعمرو جمعة، الج: وأنظر أيضا       

 .املرجع السابق: للمزيد من التفاصيل حول إعالن حقوق الطفل، أنطر) 1(
 .2002لسنة  145، مبوجب قرار رئيس لبجمهورية رقم 2002سحبت مرص تحفظها الخاص بالتبنى ىف عام ) 2(
 . اتفاقية حقوق الطفل ، مرجع سبق ذكره ، الديباجة) 3(



    املركز  القومي

284 

  

أشكال التمييز أو العقاب القامئة عىل أساس مركز والدى الطفل أو األوصياء القانونيني عليـه أو أعضـاء األرسة،  
  .أو أنشطتهم أو آرائهم املعرب عنها أو معتقداتهم

 ومن املقرر أن توضع مصالح الطفل الفضىل ىف االعتبار  ىف جميع اإلجراءات التـى تتعلـق باألطفـال،  
سواء قامت بها مؤسسات الرعاية االجتامعية العامة أو الخاصة، أو املحـاكم أو السـلطات اإلداريـة أو الهيئـات 
الترشيعية، بل إن الدول األطراف تتعهد بضـامن الحاميـة والرعايـة الالزمتـني لرفاهـة الطفـل، مراعيـة حقـوق 

ونا عنه، وتتخـذ، تحقيقـا لهـذا الغـرض، جميـع وواجبات والديه أو أوصيائه أو غريهم من األفراد املسئولني قان
التدابري الترشيعية واإلدارية املالمئة، كام تتقيد املؤسسـات واإلدارات واملرافـق املسـئولة عـن رعايـة أو حاميـة 
األطفال باملعـايري التـى وضـعتها السـلطات املختصـة، خاصـة ىف مجـاىل السـالمة والصـحة وىف عـدد موظفيهـا 

  .)1(لك من ناحية كفاءة اإلرشافوصالحيتهم للعمل، وكذ 
  -:بعض التدابري الواجبة إلعامل حقوق الطفل :ثانيا

مبوجب االتفاقية ، تتخذ الدول األطراف كل التدابري الترشيعية واإلدارية وغريها من التـدابري املالمئـة إلعـامل 
ثقافية ، فتتخذ الدول هذه التدابري إىل أما الحقوق االقتصادية واالجتامعية وال. الحقوق املعرتف بها ىف هذه االتفاقية

أقىص حدود مواردهـا املتاحـة، وحيـثام يلـزم، يف إطـار التعـاون الـدوىل، فضـال عـن رضورة احـرتم الـدول األطـراف 
ملسئوليات وحقوق وواجبات الوالدين أو عند االقتضاء، أعضاء األرسة املوسعة أو الجامعة حسبام ينص عليه العرف 

اء أو غريهم من األشخاص املسئولني قانونا عـن الطفـل، ىف أن يـوفروا بطريقـة تتفـق مـع قـدرات املحىل، أو األوصي
  .الطفل املتطورة، التوجيه واإلرشاد املالمئني عند مامرسة الطفل الحقوق املعرتف بها يف هذه االتفاقية

لحق منذ والدتـه ومن األمور الواجبة كذلك، عملية تسجيل الطفل عقب والدته مبارشة، حيث يكون له ا
ىف اسم والحق يف اكتساب جنسية، ويكون له قدر اإلمكان، الحق ىف معرفة والديه و تلقـى رعـايتهام، عـىل أن 
يتم إعامل هذه الحقوق وفقا للقانون الوطنى لكل دولة والتزاماتهـا مبوجـب الصـكوك الدوليـة املتصـلة بهـذا 

إضـافة إىل أهميـة إحـرتام حـق . ىف حال عدم القيام بـذلكامليدان، والسيام حيثام يعترب الطفل عديم الجنسية 
الطفل ىف الحفاظ عىل هويته مبا ىف ذلك جنسيته، واسمه، وصالته العائليـة، عـىل النحـو الـذي يقـره القـانون، 

  دون تدخل غري رشعى، وإذا حرم أى طفل بطريقة وذلك

                                                            
  .3، 2، 1ابق، املواد املرجع الس: راجع  )1(
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عدة والحاميـة املناسـبتني مـن أجـل غري مرشوعة من بعض أو كل عنارص هويته، تقدم الدول األطـراف املسـا 
  .)1(اإلرساع بإعادة إثبات هويته

  -:كفالة رعاية الطفل حال وجوده ىف وسط غري مناسب: ثالثا
تضمن الدول األطراف عدم فصل الطفل عن والديه عىل كره منهام، إال عندما تقرر السلطات املختصة، تطبيقا 

وقد يلزم مثل هذا القرار . مول بها، أن هذا الفصل رضورى لصون الطفلإلجراء قضاىئ، وفقا للقوانني واإلجراءات املع
ىف حالة معينة مثل حالة إساءة الوالدين معاملة الطفل أو إهاملهام له، أو عندما يعيش الوالدان منفصلني، ويتعـني 

أحـدهام يف  وتحرتم الدول األطراف حـق الطفـل املنفصـل عـن والديـه أو عـن. اتخاذ قرار بشأن محل إقامة الطفل
االحتفاظ بصورة منتظمة بعالقات شخصية واتصاالت مبارشة بكال والديه، إال إذا تعـارض ذلـك مـع مصـالح الطفـل 

  . الفضىل
وإن كان هذا الفصل ناىشء عن أى إجراء اتخذته دولة من الدول األطراف، مثل تعـريض أحـد الوالـدين 

مبـا يف ذلـك الوفـاة التـي تحـدث ألى (الرتحيـل أو الوفـاة أو كليهام أو الطفل لالحتجاز أو الحبس أو النفي أو 
، تقدم تلك الدولة الطرف عند الطلب، للوالدين أو الطفل، أو لعضـو آخـر )سبب أثناء احتجاز الدولة الشخص

أو أعضـاء األرسة (املعلومات األساسية الخاصـة مبحـل وجـود عضـو األرسة الغائـب  -عند االقتضاء  -من األرسة 
وتضمن الدول األطراف كذلك أال ترتتـب عـىل . ال إذا كان تقديم هذه املعلومات ليس لصالح الطفلإ ) الغائبني

  .)2()أو األشخاص املعنيني(تقديم مثل هذا الطلب، يف حد ذاته، أي نتائج ضارة للشخص املعنى 
لـدخول وىف ذات السياق، يقع عىل عاتق الدول األطراف نظر الطلبـات التـي يقـدمها الطفـل أو والـداه 

وتكفـل الـدول األطـراف . دولة طرف أو مغادرتها بقصد جمع شمل األرسة، بطريقة إيجابية وإنسانية ورسيعة
كذلك أال ترتتب عىل تقديم طلب من هذا القبيل، نتائج ضارة عىل مقدمى الطلب وعىل أفراد أرسهم، وللطفل 

الحتفـاظ بصـورة منتظمـة بعالقـات شخصـية الحـق يف ا -بهذه املثابـة -الذى يقيم والداه يف دولتني مختلفتني
  . واتصاالت مبارشة بكال والديه، إال ىف ظروف استثنائية

، تحرتم الدول األطـراف 9من املادة  2وتحقيقا لهذه الغاية ووفقا اللتزام الدول األطراف مبوجب الفقرة  
  حق الطفل ووالديه يف مغادرة أي بلد، مبا يف ذلك بلدهم هم،

                                                            
  . 8، 7، 6، 5، 4املرجع السابق، املواد  )1(
  .9املرجع السابق، املادة ) 2(
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وال يخضع الحق يف مغادرة أى بلد إال للقيود التي ينص عليها القانون والتي تكون رضورية  .وىف دخول بلدهم 
لحامية األمن الوطني، أو النظام العام، أو الصحة العامة، أو اآلداب العامة أو حقوق اآلخرين وحرياتهم وتكون 

راف تدابري ملكافحـة نقـل األطفـال وتتخذ الدول األط. متفقة مع الحقوق األخرى املعرتف بها يف هذه االتفاقية
  .)1(إىل الخارج وعدم عودتهم بصورة غري مرشوعة

  :حق الطفل ىف حرية الرأى والتعبري :رابعا
تكفل االتفاقية للطفل القادر عىل تكوين آرائه الخاصـة حـق التعبـري عـن تلـك اآلراء بحريـة ىف جميـع 

العتبار الواجب وفقا لسن الطفل ونضجه، وىف سبيل ذلك، املسائل التي متسه، وتوىل الدول املعنية آراء الطفل ا
تتاح للطفل فرصة االستامع إليه ىف أى إجراءات قضائية أوإدارية متسه، إما مبارشة، أو من خالل ممثل أو هيئة 

ويكون للطفـل الحـق ىف حريـة التعبـري، ويشـمل . مالمئة، بطريقة تتفق مع القواعد اإلجرائية للقانون الوطنى
حق حرية طلب جميع أنواع املعلومات واألفكار وتلقيها وإذاعتها، دون أى اعتبار للحدود، سواء بـالقول هذا ال

أو الكتابة أو الطباعة، أو الفن، أو بأية وسيلة أخرى يختارها الطفل، ورغم ذلك فإنه يجوز إخضاع مامرسة هذا 
  :ن تكون الزمة لتأمني ما يىللبعض القيود، برشط أن ينص القانون عليها وأ  -حق التعبري  -الحق

  .احرتام حقوق الغري أو سمعتهم) أ
  .حامية األمن الوطني أو النظام العام، أو الصحة العامة أو اآلداب العامة) ب

وتلتزم الدول األطراف بكفالة حق الطفل ىف حرية الفكر والوجدان والدين، كذلك تلتزم بـاحرتم حقـوق 
قانونيني عىل الطفل، بتوجيهه إىل مامرسة حقه بطريقة تنسـجم مـع قدراتـه وواجبات الوالدين، أو األوصياء ال

املتطورة، فضال عن ذلك فال يجوز أن يخضع اإلجهار بالدين أو املعتقدات إال للقيود التي ينص عليهـا القـانون 
ــة الســالمة العامــة أو النظــام أو الصــحة أو اآلداب العامــة أو الحقــوق والحريــات األ  ساســية والالزمــة لحامي

  .)2(لآلخرين
  -:حق الطفل ىف تكوين الجمعيات واالجتامع السلمى :خامسا

تضمن االتفاقية حق الطفل ىف حرية تكوين الجمعيات وىف حريـة االجـتامع السـلمي، ومـن ثـم فطبقـا 
  لهذه االتفاقية، ال يجوز تقييد مامرسة هذه الحقوق بأية قيود غري

                                                            
 . 11،  10املرجع السابق ، املادتان ) 1(
  .14، 13املرجع السابق ، املادتان ) 2(
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تضيها الرضورة ىف مجتمع دميقراطى لصيانة األمن الوطنى أو السـالمة القيود املفروضة طبقا للقانون والتى تق 
وىف كـل . العامة أو النظام العام، أو لحامية الصحة العامة أو اآلداب العامة أو لحامية حقوق الغـري وحريـاتهم

أو  األحوال ال يجوز أن يجرى أى تعرض تعسـفى أو غـري قـانوىن للطفـل ىف حياتـه الخاصـة أو أرستـه أو منزلـه
مراسالته، وال أى مساس غري قانوىن برشفه أو سـمعته، كـام أن لـه حـق ىف أن يحميـه القـانون مـن مثـل هـذا 

  .)1(التعرض أو املساس
   :دور اإلعالم ىف حامية الطفل وإعالء شأنه :سادسا

تؤدى وسائل اإلعالم دورا هاما ىف مجال حقوق الطفل، إذ تضمن إمكانيـة حصـوله عـىل املعلومـات   
واد من شتى املصادر الوطنية والدولية، وبخاصة تلك التي تستهدف تعزيز رفاهيتـه االجتامعيـة والروحيـة وامل

  :واملعنوية وصحته الجسدية والعقلية، وىف سبيل انجاز هذا الهدف، تقوم الدول املعنية باالجراءات التالية
جتامعية والثقافية للطفل ووفقا لروح تشجيع وسائل اإلعالم عىل نرش املعلومات واملواد ذات املنفعة اال   )أ

  .29املادة 
تشجيع التعاون الـدوىل ىف إنتـاج وتبـادل ونرشـ هـذه املعلومـات واملـواد مـن شـتى املصـادر الثقافيـة   )ب

  .والوطنية والدولية
  .تشجيع إنتاج كتب األطفال ونرشها  )ج
لطفل الذى ينتمى إىل مجموعة مـن تشجيع وسائل اإلعالم عىل إيالء عناية خاصة لالحتياجات اللغوية ل  )د

  .مجموعات األقليات أو إىل السكان األصليني
تشجيع وضع مبادئ توجيهية مالمئة لوقاية الطفل من املعلومات واملواد التي ترض بصـالحه، مـع وضـع   )هـ

  .)2(ىف االعتبار 18و  13أحكام املادتني 
  -:دور الوالدين واالوصياء وسبل معاونتهم :سابعا

لدول األطراف قصارى جهدها لضامن تحمل كال الوالدين مسئوليات مشرتكة عن تربية الطفل تبذل ا  
ومنوه، وإن مل يكنا موجودين، فتقع املسئولية عن تربية الطفل ومنوه  عىل عاتق األوصـياء القـانونيني، حسـب 

املسـاعدة املالمئـة  وتعمل الدول عـىل تقـديم. وتكون مصالح الطفل الفضىل موضع اهتاممهم األسايس. الحالة
  أى الدول - أو لألوصياء القانونيني بغية االضطالع مبسئولياتهم حيال تربية الطفل وعليهاللوالدين 
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أن تكفل تطوير مؤسسات ومرافق وخدمات رعاية األطفال، فضال عن اتخاذ التدابري املالمئة لضامن حق االنتفـاع  -  
  .)1(لعاملنيبخدمات ومرافق رعاية الطفل ألطفال الوالدين ا

  :التدابري الخاصة بحامية الطفل، ترشيعية، واجتامعية، وتعليمية :ثامنا
تتخذ الدول األطراف جميع التدابري الترشيعية واإلدارية واالجتامعية والتعليمية املالمئة لحاميـة الطفـل 

املنطويـة عـىل إهـامل،  من كافة أشكال العنف أو الرضر أو اإلساءة البدنيـة أو العقليـة واإلهـامل أو املعاملـة
وإساءة املعاملة أو االستغالل، مبا يف ذلك اإلساءة الجنسية، وهو ىف رعاية الوالد أو الوىص القانوىن عليـه، أو أى 

وينبغي أن تشمل هذه التدابري الوقائية، حسـب االقتضـاء، إجـراءات فعالـة . شخص آخر يتعهد برعاية الطفل
الالزم للطفل وألولئك الذين يتعهدون الطفل برعايتهم، ولتحديـد حـاالت لوضع برامج اجتامعية لتوفري الدعم 

إساءة معاملـة الطفـل واإلبـالغ عنهـا والتحقيـق فيهـا ومعالجتهـا، قضـال عـن أهميـة تـدخل القضـاء حسـب 
  .)2(االقتضاء
  الحرمان وآليات مواجهته :تاسعا

الـذى ال يسـمح لـه بالبقـاء فيهـا  مـن بيئتـه العائليـة أو -بصفة مؤقتة أو دامئـة  -وللطفل املحروم   
وحفاظا عىل مصالحة الفصىل، الحق ىف حامية ومساعدة خاصتني توفرهام له الدولة، فوفقا لقوانينها الوطنيـة، 
يجب توفري رعاية بديلة ملثل هذا الطفل، وميكـن أن تشـمل هـذه الرعايـة، جملـة مـن األمـور، كالحضـانة، أو 

. مى، أو التبنى، أو، عند الرضورة، اإلقامة يف مؤسسات مناسبة لرعايـة األطفـالالكفالة الواردة يف القانون اإلسال 
وعند النظر ىف الحلول، ينبغي إيالء االعتبار الواجب لضامن االستمرارية ىف تربية الطفل مـن جانـب والنهـوض 

  .)3(بخلفية الطفل اإلثنية والدينية والثقافية واللغوية من جانب آخر
حة الطفل، أقرت الدول األطراف التبنى وأجازته عـىل أن يـتم ذلـك وفقـا ورغبة ىف تحقيق مصل  

  :للضوابط التالية
ضــامن عــدم الترصــيح بتبنــى الطفــل إال مــن جانــب الســلطات املختصــة التــى تحــدد، وفقــا للقــوانني   )أ

حالـة واإلجراءات املعمول بها وعىل أساس كل املعلومات ذات الصلة املوثوق بها، أن التبنى جائز نظـرا ل
  الطفل فيام يتعلق بالوالدين واألقارب
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واألوصياء القانونيني وأن األشخاص املعنيني، عند االقتضاء، قد أعطوا عن علم موافقتهم عىل التبنى عىل أساس  
  .حصولهم عىل ما قد يلزم من املشورة

إقامـة الطفـل لـدى  تعرتف بأن التبنى يف بلد آخر ميكن اعتباره وسيلة بديلة لرعاية الطفل، إذا تعذرت  )ب
  .أرسة حاضنة أو متبنية، أو إذا تعذرت العناية به بأى طريقة مالمئة ىف وطنه

تضمن، بالنسبة للتبني يف بلد آخر، أن يستفيد الطفل من ضـامنات ومعـايري تعـادل تلـك القامئـة فـيام   )ج
  .يتعلق بالتبنى الوطنى

نى ىف بلد آخر، أن عملية التبنى ال تعود عىل أولئك تتخذ جميع التدابري املناسبة ىك تضمن، بالنسبة للتب  )د
  .املشاركني فيها بكسب ماىل غري مرشوع

أهـداف هـذه املـادة، بعقـد ترتيبـات أو اتفاقـات ثنائيـة أو متعـددة األطـراف،  -عند االقتضـاء  -تعزز   )هـ
أو الهيئـات وتسعى، ىف هذا اإلطار، إىل ضامن أن يكون تبنى الطفل ىف بلـد آخـر مـن خـالل السـلطات 

  .)1(املختصة
  -:الطفل الالجىء :عارشا

تتخذ أطراف هذه االتفاقية التدابري التى تكفل للطفل الذى يسعى للحصول عىل مركـز الجـئ أو الـذى 
يعترب الجئا وفقا للقوانني واإلجراءات الدولية أو املحلية املعمول بها، سـواء صـحبه أو مل يصـحبه والـداه أو أى 

له الحامية واملساعدة اإلنسانية املناسبتني ىف التمتع بالحقوق محـل هـذه االتفاقيـة أو  شخص آخر، مبا يضمن
املنصوص عليها ىف غريها مـن الصـكوك الدوليـة اإلنسـانية أو املتعلقـة بحقـوق اإلنسـان والتـى تكـون الـدول 

  . املذكورة أطرافا فيها
اون ىف أى جهـود تبـذلها األمـم املتحـدة ولهذا الغرض، توفر الدول األطراف، حسب ما تراه مناسبا، التعـ

وغريها من املنظامت الحكومية الدولية املختصـة أو املـنظامت غـري الحكوميـة املتعاونـة مـع األمـم املتحـدة، 
لحامية طفل كهذا ومساعدته، وللبحث عن والدى طفل الجـئ ال يصـحبه أحـد أو عـن أى أفـراد آخـرين مـن 

الالزمة لجمع شمل أرسته، وىف الحاالت التى يتعذر فيهـا العثـور عـىل أرسته، من أجل الحصول عىل املعلومات 
الوالدين أو األفراد اآلخرين ألرسته، مينح الطفل ذات الحامية املمنوحة ألى طفل آخر محـروم بصـفة دامئـة أو 

  .)2(مؤقته من بيئته العائلية ألى سبب
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   :الطفل املعاق واآلليات املتبعة بشأنه :حادى عرش
اف االتفاقية برضورة متتع الطفل املعوق عقليـا أو جسـديا بحيـاة كاملـة وكرميـة، ىف ظـروف تعرتف أطر 

تكفل له كرامته وتعزز اعتامده عىل النفس وتيرس مشاركته الفعلية ىف املجتمع، وتكفل له حق التمتع برعايـة 
ل وظـروف والديـه أو خاصة وتوفر املوارد واملساعدات الالزمة ىف هذا الخصـوص، مبـا يـتالءم مـع حالـة الطفـ

غريهام ممن يرعونه، وتوفر هذه املساعدات مجانا كلام أمكن ذلك، مع مراعـاة املـوارد املاليـة للوالـدين، كـام 
تسعى الدول إىل ضامن إمكانية حصول الطفل املعوق فعال عىل التعليم والتدريب، وخدمات الرعاية الصحية، 

، والفـرص الرتفيهيـة وتلقيـه ذلـك بصـورة تـؤدى إىل تحقيـق وخدمات إعادة التأهيل، واإلعداد ملامرسـة عمـل
وىف سـبيل ذلـك . االندماج االجتامع والنمو الفردى، مبا ىف ذلك منوه الثقاىف والروحى، عىل أكمـل وجـه ممكـن

عىل تشجيع تبادل املعلومات املناسبة يف ميدان الرعاية الصحية الوقائية  –بروح التعاون الدويل  -تعمل الدول 
الج الطبى والنفىس والوظيفى لألطفال املعوقني، مبا يف ذلك نرش املعلومات املتعلقة مبناهج إعادة التأهيل والع

والخدمات املهنية وإمكانية الوصول إليها، وذلك بغية تحسني قدرات وخربات الدول األطراف ىف هذه املجاالت 
  .)1(وخاصة البلدان النامية

  :تدابري الواجب مراعاتهاحق الطفل ىف الصحة وال :ثاىن عرش
تعرتف الدول األطراف بحق الطفل ىف التمتع بأعىل مستوى صـحى ميكـن بلوغـه وبحقـه ىف مرافـق   

وتبذل الدول األطراف قصارى جهدها لتضـمن أال يحـرم أى طفـل مـن . عالج األمراض وإعادة التأهيل الصحى
  :ا الحق تسعى الدول إلتباع، التدابري اآلتيةحقه ىف الحصول عىل خدمات الرعاية الصحية، وىف سبيل إعامل هذ

  .خفض وفيات الرضع واألطفال وغريهم من األطفال  )أ
كفالة توفري املساعدة الطبية والرعاية الصحية الالزمتني لجميع األطفال مع التشديد عىل تطوير الرعاية   )ب

  .الصحية األولية
طبيق التكنولوجيا املتاحة بسهولة وتوفري األغذية مكافحة األمراض وسوء التغذية عن طريق أمور منها ت) ج

  .الكافية ومياه الرشب النقية، آخذة يف اعتبارها أخطار تلوث البيئة
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  .كفالة الرعاية الصحية املناسبة لألمهات قبل الوالة وبعدها  )د
تعلقـة بصـحة كفالة تزويد جميع قطاعات املجتمع، وال سيام الوالدين والطفل، باملعلومات األساسـية امل  )هـ

الطفل وتغذيته، ومزايا الرضاعة الطبيعية، ومبادئ حفظ الصحة والنقاء البيئى، والوقاية مـن الحـوادث، 
  .وحصول هذه القطاعات عىل تعليم ىف هذه املجاالت ومساعدتها يف االستفادة من هذه املعلومات

  .ليم والخدمات املتعلقة بتنظيم األرسةتطوير الرعاية الصحية الوقائية واإلرشاد املقدم للوالدين، والتع  )و
فضال عن ذلك، تتخذ الدول األطراف جميع التدابري الفعالة واملالمئة بغية إلغاء املامرسات التقليدية التى 
ترض بصحة األطفال، وتتعهد بتعزيز وتشجيع التعاون الدوىل مـن أجـل التوصـل بشـكل تـدريجى إىل اإلعـامل 

  .ة احتياجات البلدان النامية ىف هذا الصددالكامل للحق ىف الصحة ومراعا
وىف ذات االطار، تعرتف الدول األطراف بحق الطفل الذى تودعه السلطات املختصـة ألغـرض الرعايـة أو 
الحامية أو عالج صحته البدنية أو العقلية ىف مراجعة دوريـة للعـالج املقـدم ولجميـع الظـروف األخـرى ذات 

  .)1(الصلة بإيداعه
  :ضامن االجتامعى وتوفري مستوى معيىش مناسبال :ثالث عرش

تكفل االتفاقية لكل طفل الحق ىف االنتفاع بالضامن االجتامعى، مبا ىف ذلـك التـأمني االجتامعـى، وتتخـذ 
الدول املعنية التدابري الالزمة لتحقيـق اإلعـامل الكامـل لهـذا الحـق وفقـا لقانونهـا الـوطنى، كـام تقـوم مبـنح 

ولكل طفل الحق ىف . ء، مع مراعاة موارد وظروف الطفل واألشخاص املسئولني عن إعالتهاإلعانات، عند االقتضا
مستوى معيىش مالئم لنموه البدىن والعقىل والروحى واملعنوى واالجتامعى، ويتحمـل الوالـدان أو أحـدهام أو 

يشـة الالزمـة لنمـو األشخاص اآلخرون املسئولون عن الطفل، املسئولية األساسية عن القيام بتـأمني ظـروف املع
وعىل هـذا الطريـق تتخـذ التـدابري املالمئـة مـن أجـل مسـاعدة . الطفل كل يف حدود إمكانياته املالية وقدراته

ـورة باملسـاعدة  الوالدين وغريهام من األشخاص املسئولني عن الطفل، عىل إعامل هذا الحق ومدهم عند الرض
  .)2(ذية والكساء واإلسكاناملادية وبرامج الدعم، وال سيام فيام يتعلق بالتغ

  وتتخذ الدول األطراف كل التدابري املناسبة لكفالة تحصيل نفقة الطفل من الوالدين
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أو من األشخاص اآلخرين املسئولني ماليا عنه، سواء داخل الدولة الطرف أو ىف الخـارج وبوجـه خـاص، عنـدما  
  .)1(التي يعيش فيها الطفليعيش الشخص املسئول ماليا عن الطفل ىف دولة أخرى غري الدولة 

  :حق الطفل ىف التعليم والجهود املبذولة لالرتقاء به :رابع عرش
تعرتف الدول األطراف بحق الطفل يف التعليم، و ىف سبيل بلوغ ذلك الهدف وإعامل هذا الحق عىل 

  :أساس تكافؤ الفرص، تراعى الدول التدابري اآلتية
  .حا للجميع مجاناجعل التعليم االبتدايئ إلزاميا ومتا  )أ

تشجيع تطوير شتى أشكال التعليم الثانوى، سواء العام أو املهنى، وتوفريهـا وإتاحتهـا لجميـع األطفـال،   )ب
  .واتخاذ التدابري املناسبة مثل إدخال مجانية التعليم وتقديم املساعدة املالية عند الحاجة إليها

  .ا للجميع عىل أساس القدراتجعل التعليم العاىل، بشتى الوسائل املناسبة، متاح  )ج
  .جعل املعلومات واملبادئ اإلرشادية الرتبوية واملهنية متوفرة لجميع األطفال وىف متناولهم  )د

  .)2(اتخاذ تدابري لتشجيع الحضور املنتظم يف املدارس والتقليل من معدالت الترسب) هـ
م ىف املدارس عىل نحو يتامىش مع كرامـة وتتخذ الدول األطراف كافة التدابري املناسبة لضامن إدارة النظا

الطفل اإلنسانية ويتوافق مع هذه االتفاقية، كام تقـوم بتعزيـز وتشـجيع التعـاون الـدوىل ىف األمـور املتعلقـة 
بالتعليم، بهدف اإلسهام يف القضاء عىل الجهل واألمية يف جميع أنحاء العامل وتيسري الوصول إىل املعرفة العلمية 

  .)3(وسائل التعليم الحديثةوالتقنية وإىل 
  :وتطمح الدول من وراء جهودها الخاصة برعاية الطفل تعليميا، إىل تحقيق عدة أهداف تلك هى

  .تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إىل أقىص إمكاناتها  )أ
  .األمم املتحدة تنمية احرتام حقوق اإلنسان والحريات األساسية واملبادئ املكرسة يف ميثاق  )ب

                                                            
  .4فقرة  27سابق، املادة املرجع ال) 1(
  .1الفقرة  28املادة  املرجع السابق، )2(
  .3، 2الفقرتني  28املرجع السابق، املادة ) 3(
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تنمية احرتام ذوى الطفل وهويته الثقافية ولغته وقيمة الخاصة، والقيم الوطنية للبلد الذي يعيش فيـه   )ج
  والحضارات املختلفة عن حضارته،الطفل والبلد الذي نشأ فيه ىف األصل 

سـامح واملسـاواة بـني إعداد الطفل لحياة تستشعر املسئولية ىف مجتمع حر، بروح من التفاهم والسلم والت) د
الجنسني والصداقة بني جميع الشعوب والجامعات اإلثنية والوطنية والدينية واألشخاص الـذين ينتمـون 

  .إىل السكان األصليني
  .)1(تنمية احرتام البيئة الطبيعية) هـ

  :حق الطفل ىف مامرسة الشعائر الدينية بحرية :خامس عرش
إثنيـة أو دينيـة أو لغويـة أو أشـخاص مـن السـكان األصـليني، وىف شأن الدول التى توجـد فيهـا أقليـات 

تعاقدت الدول األطراف عىل عدم جواز حرمان الطفل املنتمى لتلك األقليات أو ألولئك السـكان مـن الحـق ىف 
  . )2(أن يتمتع، مع بقية أفراد املجموعة، بثقافته، أو االجهار بدينه ومامرسة شعائره، أو استعامل لغته

  :الحق ىف الراحة واملشاركة ىف األنشطة املختلفة :سادس عرش
تعرتف الدول األطراف بحق الطفل ىف الراحة ووقت الفراغ، ومزاولة األلعاب وأنشطة االستجامم املناسبة 
لعمره واملشاركة بحرية يف الحياة الثقافية وىف الفنون، وتعزيـز حقـه يف املشـاركة الكاملـة يف الحيـاة الثقافيـة 

  .)3(ري فرص مالمئة ومتساوية للنشاط الثقايف والفني وأنشطة أوقات الفراغوالفنية وتوف
  :حامية الطفل من أشكال االستغالل واملامرسات غري املرشوعة :سابع عرش

تعرتف الدول األطراف بحق الطفل يف حاميته من االستغالل االقتصادى ومن أداء أى عمل يـرجح أن   
مه، أو أن يكون ضارا بصحته أو بنمـوه البـدىن، أو العقـىل، أو الروحـى، أو يكون خطريا أو أن ميثل إعاقة لتعلي

املعنوى، أو االجتامعى، وتتخذ الدول التدابري الترشيعية واإلدارية واالجتامعية والرتبوية التـى تكفـل الحيلولـة 
  :دون ذلك حيث تراعى الدول الرتتيبات التالية

  .تحديد عمر أدىن لاللتحاق بعمل ما) أ
  .ضع نظام مناسب لساعات العمل وظروفهو ) ب

                                                            
  .1فقرة  29املرجع السابق، املادة ) 1(
  .30املرجع السابق، املادة ) 2(
  .31املرجع السابق، املادة ) 3(
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  .)1(فرض عقوبات أو جزاءات مناسبة لضامن بغية تحقيق ما تقدم) ج
التخاذ جميع التدابري املناسبة، لوقاية األطفـال مـن االسـتخدام  -كذلك  –وتسعى الدول الدول األطراف 

األطفـال ىف إنتـاج مثـل هـذه املـواد  غري املرشوع للمواد املخدرة واملواد املؤثرة عـىل العقـل، وملنـع اسـتخدام
  .)3(، إضافة إىل حاميتهم من جميع أشكال االستغالل واالنتهاك الجنىس )2(بطريقة غري مرشوعة واإلتجار بها

وقد اتفقت الدول األطراف، بوجه خاص، وىف سبيل الحد من االستغالل الجنىس لألطفال عىل اتخاذ عدة 
  :تدابري هدفت إىل

  .راه الطفل عىل تعاطى أى نشاط جنيس غري مرشوعمنع حمل أو إك  )أ
منع االستخدام الذى ينطوى عىل استغالل لألطفـال ىف الـدعارة أو غريهـا مـن املامرسـات الجنسـية غـري   )ب

  .املرشوعة
  .)4(القضاء عىل االستخدام االستغالىل لألطفال ىف العروض واملواد الداعرة  )ج

د من الحامية لألطفال، أتخـذت العديـد مـن التـدابري املالمئـة، وضمن جهود الدول املتعاقدة لتوفري مزي
وطنية، وثنائية، ومتعددة األطراف، ملنع اختطاف األطفال أو بيعهم أو االتجار بهم ألى غرض مـن األغـراض أو 

  .)5(بأى شكل من األشكال، وضامن حاميتهم من سائر أشكال االستغالل الضارة بأى جانب من جوانب رفاتهم
  :املعاملة الجنائية لألطفال :رشثامن ع

اتفقت الدول املتعاقدة ضمن ما اتفقت عىل وجوب مراعاة ترتيبات وتـدابري خاصـة عنـد التعـاطى 
مع األطفال من الناحية الجنائية ووضع القيود والحدود عىل انتهاك إنسانية األطفـال ىف هـذا الخصـوص، 

  :ومن ثم فقد كفلت تلك الدول ما يىل
طفل للتعذيب أو لغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسـية أو الالإنسـانية أو املهينـة، أال  أال يعرض أى) أ

تفرض عقوبة اإلعدام أو السجن مدى الحياة بسبب جـرائم يرتكبهـا أشـخاص تقـل أعامرهـم عـن مثـاىن 
  .عرشة سنة دون وجود إمكانية لإلفراج عنهم

                                                            
 .32املادة  املرجع السابق، )1(
 .33ادة املرجع السابق، امل) 2(
 .34املرجع السابق، املادة ) 3(
 .املرجع السابق، نفس املادة) 4(
 .36، 35املرجع السابق، املادتان ) 5(
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نية أو تعسفية، ويجب أن يجرى اعتقال الطفل أو احتجازه أو أال يحرم أى طفل من حريته بصورة غري قانو ) ب
  .سجنه وفقا للقانون وال يجوز مامرسته إال كملجأ أخري وألقرص فرتة زمنية مناسبة

يعامل كل طفل محروم من حريتـه بإنسـانية واحـرتام للكرامـة املتأصـلة يف اإلنسـان، وبطريقـة تراعـى   )ج
وبوجه خاص، يفصل كل طفل محروم من حريته عن البالغني، ما احتياجات األشخاص الذين بلغوا سنه، 

مل يعترب أن مصلحة الطفل تقتىض خالف ذلك، ويكون له الحق ىف البقاء عىل اتصال مع أرسته عن طريق 
  .املراسالت والزيارات، إال ىف الظروف االستثنائية

قانونية وغريها من املسـاعدة يكون لكل طفل محروم من حريته الحق ىف الحصول برسعة عىل مساعدة   )د
املناسبة، فضال عن الحق ىف الطعن يف رشعية حرمانه من الحرية أمام محكمة أو سلطة مختصة مستقلة 

  .)1(ومحايدة أخرى، وىف أن يجرى البت برسعة ىف أى إجراء من هذا القبيل
  :آليات إعامل أحكام االتفاقية وتوقيعها وتصديقها والتحفظ عليها :تاسع عرش

، مـن "لجنة حقوق الطفـل" تفقت الدول املتعاقدة عىل إنشاء لجنة معنية بحقوق الطفل أطلق عليها ا
أجل دراسة مقدار التقدم املحرز عىل صعيد تنفيذ االلتزامات املرتتبة عىل االتفاقية، وتعهدت الدول بأن تقـدم 

سـبيل إنفـاذ الحقـوق املعـرتف بهـا ىف  إىل اللجنة املشار إليها، تقارير منتظمة عـن التـدابري التـى تعتمـدها ىف
االتفاقية، وذلك ىف غضون سنتني من بدء نفاذ االتفاقية ثم مرة كل خمس سنوات، عىل أن توضح الدولة رافعة 

وتقوم اللجنة بتقـديم تقـارير عـن أعاملهـا كـل . التقرير الصعوبات التى واجهتها عىل طريق وفائها بالتزاماتها
مم املتحدة عن طريق املجلس االقتصادى واالجتامعى، وميكـن لهـا كـذلك أن تحيـل سنتني للجمعية العامة لأل 

  .)2(حسبام ترى، تقارير الدول األطراف إىل وكاالت متخصصة تابعة لألمم املتحدة طلبا للمشورة واملساعدة
نفـاذ هذا وتحدد اليوم الثالثني الذى يىل تاريخ إيداع صك التصديق أو االنضامم العرشين موعـدا لبـدء 

اتفاقية الطفل ىف مواجهة أطرافها، عىل أن يبدأ نفاذها إزاء الدول التى أودعت صكوك تصـديقها أو انضـاممها 
  بعد اكتامل نصاب النفاذ املشار إليه،

                                                            
  .37املرجع السابق، املادة ) 1(

 .40، 39، 38املرجع السابق، املواد : للمزيد من التفاصيل حول املعاملة الجنائية لالطفال
  .45، 44، 43املرجع السابق، املواد ) 2(
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وتسمح االتفاقية ألى من أطرافهـا بـاقرتاح تعـديالت، تقـدم إىل . ىف اليوم الثالثني الذى يىل تاريخ هذا اإليداع 
  . )1(حيث تعرض عىل باقى األطراف ىف مؤمتر يتم تنظيمه تحت رعاية األمم املتحدة األمني العام،

وأثبتت اتفاقية الطفل مرونتها عندما نصت عىل إمكانية التحفظ عـىل نصوصـها رشيطـة أال ينـال هـذا 
به ىف التحفظ من الغاية التى انعقدت من أجلها االتفاقية، ويجوز للدولة املتحفظة أن ترجع ىف تحفظهـا بسـح

  . )2(أى وقت، فضال عن إمكانية االنسحاب من االتفاقية ذاتها
ومن األهمية مبكان ىف سياق تناولنا ألحكام اتفاقية الطفل، أن نشري إىل ما ذهب إليه أحد الباحثني ىف تصنيف 

  :)3(الحقوق الواردة باالتفاقية إىل خمس فئات أو مجموعات، هى
وهى كالحق ىف األسم واالنتامء ألرسته والجنسية وبعض الحريات مثـل حقـه ، )املدنية(حقوق الطفل الذاتية   )1

  ..إلخ.. ىف التعبري واالستامع إليه ىف االجراءات املختلفة
حق الطفل ىف االستبقاء عـىل الحيـاة، كـالحق ىف خـدمات الصـحة األوليـة والقضـاء عـىل سـوء التغذيـة   )2

  .البيئى ومنع التلوث والتوعية الصحية لألرسة والطفل واألنيميا والحصول عىل املياة النقية واإلصحاح
الحق ىف تنمية القدرات، كالحق ىف التنشئة االجتامعية والتعليم واألنشطة الثقافيـة واالعـالم واالنشـطة   )3

  .الرتويحية
أو حق الطفل ىف الحامية، كالحق ىف الحامية من كل أشكال الرضر واإليذاء واإلهامل واالستغالل املـادى   )4

  .الجنىس
حق الطفل ىف املشاركة، فتنشد االتفاقية من تنشئة الطفل عىل املشاركة، تحقيق هـدف تربـوى يبتغـى   )5

  .من ورائه تنمية قدرة الطفل عىل العمل اإليجاىب والحياة ىف مجتمع دميقراطى حر
  :ولكفالة هذه املجموعات املتنوعة من الحقوق البد من توافر عدة اشرتاطات هى

لة مضمون أو محتوى الحق، ففى أحيـان كثـرية تكـون الحقـوق االجتامعيـة واالقتصـادية والثقافيـة كفا  )1
  مبعنى أن االتفاقية الدولية تتطلب اشرتاطات" موصوفة "

                                                            
 . 50، 49،  48، 47املرجع السابق، املواد : مزيد من التفاصيل) 1(
 .52، 51املرجع السابق، املادتان ) 2(
 .360، حقوق اإلنسان واإلعالم، مرجع سبق ذكره، ص )محرر(تطبيق متكامل لحقوق الطفل، ىف محسن عوض  عادل عازر، نحو. د) 3(
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ومواصفات محددة ىف مضمون الحق الذى يتعني كفالته، ومؤدى هذا الرشط أال تتحقق كفالة مضمون الحـق  
من االتفاقية الدوليـة  29،  28تتطلبها االتفاقية وعىل سبيل املثال تشرتط املواد إذا ما تخلفت املواصفات التى 

لحقوق الطفل مواصفات محددة لحق التعليم وباألخص أن يكون التعليم موجها نحو تنمية شخصـية الطفـل 
مـع جعلـه  ومواهبه وقدراته ، وتحقيقا لهذا الغرض يتعني تنوع التعلـيم مبـا ىف ذلـك التعلـيم العـام واملهنـى،

  . مجانيا ىف مراحله األوىل عىل األقل
إتاحة الحق لكافة املستحقني، مبعنى كفالة الحقوق لكل طفل دون متييز، وقد ال يتحققق هـذا املطلـب   )2

ىف جميع الحاالت فقد تعجز الدولة عن كفالة الحق لبعض الفئات وقد ينتج ذلك عن قصـور املـوارد أو 
األسـباب مـام يـدعو إىل رضورة متابعـة التطبيـق والبحـث عـن جـذور سوء أدء الخدمة او غريهـا مـن 

  .)1(املشكالت ومعالجة أوجه القصور
أن يستجيب مضمون الحق الحتياجات ومصالح الفئات املختلفة، فكـل حـق مقـرر يـؤدى دورا وظيفيـا   )3

االجتامعيـة  يستجيب به الحتياجات األطفـال ىف الفئـات االجتامعيـة املختلفـة، مـع مراعـاة االعتبـارات
والثقافية السائدة ىف املجتمع، إذ تراعى االتفاقية خصوصية املجتمعات والدول املختلفة بتقرير نصـوص 

وهنا يتحتم التمييز . تتسم باملرونة باإلضافة إىل نصوص عديدة توجب احرتام األعراف والثقافات املحلية
ملجتمع إىل إهدار مضـمون الحقـوق فمـثال ، بني أمرين، أولهام، أنه ال يجوز أن تؤدى مراعاة خصوصية ا

يوجد شبه إجامع عىل املستويني الدوىل والوطنى أن عمليـة ختـان اإلنـاث متثـل انتهاكـا لسـالمة الفتـاة 
عضويا ونفسيا وبالتاىل ال يجوز اإلعتداد ببعض العادات والتقاليد السائدة والقول بأنها متثـل خصوصـية 

  . مجتمعية تربر اجراء هذه العمليات
أما ثانيهام، أن األمر يختلف إذا ما كفل املجتمع مضمون الحق من خالل نظام وطنى يتفق وخصوصـية 
املجتمع ولذلك أجازت االتفاقية استبدال نظام التبنى الذى يتعارض وأحكام الرشيعة اإلسالمية، بنظام الكفالـة 

  . )2(الذى يحقق الحامية والرعاية للطفل املحروم من الرعاية األرسية

                                                            
  .362-361املرجع السابق ، ص ص  )1(
 . 3فقرة  20اتفاقية حقوق الطفل، مرجع سبق ذكره، املادة : راجع خذ بنظام الكفالة بديال للتبنى،األ  حول) 2(
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هذا وقد تتحيز بعض النظم والسياسـات االجتامعيـة ملصـالح بعـض الفئـات االجتامعيـة، مـع عـدم   
  مراعاة مصالح الفئات األخرى،

املقدرة عىل تحمل النفقات، فمع اعتنـاق نظـم السـوق الحـر زاد اإلتجـاه نحـو نقـل تكلفـة الخـدمات   )4
، ويلقى هذا التوجه عبئا ثقيال عىل كاهل األرس األساسية من ميزانية الدول إىل كاهل األفراد املستفيدين

الفقرية،، فمثال، أصبحت نفقات التعليم ىف مرص، متثل عبئا ثقيال عىل الفقراء رغم املجانيـة التـى مـا زال 
، وزاد مــن هــذه األعبــاء نظــام مجموعــات التقويــة، نــاهيكم عــن مافيــا الــدروس )1(يتمتــع بهــا قانونــا

تعارض رؤى واضعى السياسات العامـة مـع مصـالح الفئـات الـدنيا ىف الخصوصية، ولعل هذا ما يعكس 
  . )2(املجتمع

االستمرارية، فتكون إتاحة الحق كمبدأ عام عامال حاسام ىف ضـامن اسـتمرارية متتـع املسـتفيد مبضـمون   )5
الحق، فقد تتداخل عوامل مختلفة للحيلولـة دون ذلـك ومثالهـا عـدم القـدرة عـىل تحمـل النفقـات أو 

الطفل لألنيميا بسبب سوء التغذية، األمر الذى يسهم ىف تعرث الطفل أو ترسبه من التعلـيم ولـذا تعرض 
  .يتعني التنسيق والتكامل بني الحقوق لدعم استمرارية متتع الطفل بحقوقه األساسية

  املبحث الثاىن
  موقف مرص من اتفاقية حقوق الطفل

ث دورهـا ىف اإلعـداد والـرتويج لالتفاقيـة، يتناول هذا املبحث موقف مرصـ مـن االتفاقيـة مـن حيـ  
ـى الـداخىل ىف  وإجراءات التوقيع والتصديق عليها، وآثار هذا التصديق عىل مكانـة االتفاقيـة ىف القـانون املرص
محور أول، والتحفظات املبداه من جانب مرص عىل ذات االتفاقية واإلجـراءات الخاصـة بـه وآليتـه والتغـريات 

  .حور الثاىنالتى طرأت عليه ىف امل
  تصديق مرص عىل اتفاقية الطفل: أوال

لعبت مرص دورا فاعال ىف صياغة وإقـرار االتفاقيـة الدوليـة لحقـوق الطفـل مثلهـا مثـل سـائر املواثيـق 
  الدولية، كتلك املنظمة للحقوق السياسية واملدنية والحقوق

                                                            
  .، مرجع سبق كره1981لسنة  139قانون التعليم رقم : راجع ىف ذلك) 1(

(2) Markku Kiviniemi, Public Polices and their Targets, aTypoylogy of the concept of Implementation, 
In the study of Public Policy, International social science journal, Basil Blackwell, UNESCO, ISSI 
108, 1986, p252. 
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ب واالتفاقيـة الدوليـة لالجئـني وغريهـا، االقتصادية واالجتامعية واتفاقات منع التمييز ضد املرأة ومنع التعذي 
فقد شارك عدد من الخرباء املرصيني ورجال القانون إىل جانب القيادات السياسـية ىف صـياغة وتـرويج اتفاقيـة 

  .الطفل
والجدير بالذكر أن مرص كانت من بـني أول عرشـين دولـة صـدقت عـىل االتفاقيـة وجعلتهـا جـزءا مـن 

ىف حض البلدان العربية واإلسالمية عىل قبول االتفاقية الدولية لحقوق الطفل، قانونها الوطنى، كام لعبت دورا 
حيث باتت هذه االتفاقية تحظى بإجامع دوىل إذ صدقت عليها جميع دول العـامل باسـتثاء الواليـات املتحـدة 

  .)1(األمريكية
بري بذات القضايا عـىل ويأىت الدور املرصى النشط عىل الساحة الدولية امتدادا وانعكاسا لالهتامم الك  

الساحة الوطنية، حيث تؤمن مرص بـأن احـرتام وإعـالء حقـوق الطفـل، والعمـل عـىل حاميتهـا وكفالتهـا، مـن 
املؤرشات الدقيقة للتنمية االجتامعية، وليس أدل عىل ذلك من صدور قرار رئيس الجمهوريـة بإنشـاء املجلـس 

عليـا املنـوط بهـا صـنع السياسـات والتخطـيط واملتابعـة القومى للطفولة واألمومة ليكون املؤسسة القوميـة ال
  .والتقييم للنشاطات الخاصة بحامية وتنمية الطفل وتلبية احتياجات األمومة والطفولة

وهو التاريخ الذى أودع فيه صـك  1990واملعلوم أن اتفاقية حقوق الطفل قد دخلت حيز النفاذ ىف عام 
منهـا والخاصـة  49ني العام لألمم املتحدة طبقا ملا نصت علية املادة التصديق العرشين عىل االتفاقية لدى األم

كام تصبح االتفاقية نافذه ىف مواجهة جميع الدول التى تصـدق عليهـا أو تنضـم . )2(بنصاب دخولها حيز النفاذ
من هـذه إليها بعد إيداع صك التصديق أو االنضامم العرشين وذلك ىف اليوم الثالثني الذى يىل تاريخ أيداع أى 

  .)3(الدول صك تصديقها أو انضاممها
ومن منطلق أن مرص هى إحدى األطراف األصلية ىف اتفاقية الطفل وقامت بالتوقيع عليها فور فتح باب 

، وىف غضون خمسة شهور من هذا التاريخ، صدر قرار جمهورى بالتصـديق 1990فرباير من عام  5التوقيع يوم 
  ، أعقبه تصديق)4(1990ىف الرابع والعرشين من مايو لعام  1990لسنة  260عىل اتفاقية حقوق الطفل تحت رقم 

                                                            
، حقوق االنسان واالعالم، مرجع سبق ذكره ، ص ) محرر(مشرية خطاب ، آليات تنفيذ حقوق الطفل ىف مرص ، ىف محسن عوض ) 1(

373.  
  .1، فقرة 49لطفل، مرجع سبق ذكره، املادة اتفاقية حقوق ا: راجع) 2(
  .2املرجع السابق، نفس املادة، افقرة ) 3(
  .111سناء خليل، دراسة عن النظام القانوىن املرصى ومبادىء حقوق اإلنسان، مرجع سبق ذكره، ص ) 4(
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يوليو من ذات العام عىل االتفاقية، حيث تم إيداع صك التصديق لدى األمني  الحكومة املرصية ىف السادس من 
إيـداعها صـك وأصبحت االتفاقية نافذه ىف مواجهة مرص ىف اليوم الثالثني الذى تىل تاريخ . العام لألمم املتحدة

  .تصديقها
وكنتيجة قانونية إليداع مرص صك تصديقها عىل االتفاقية التى باتـت بهـذه املثابـة نافـذة ىف مواجهتهـا، 

 151تكون تلك االتفاقية قانونا داخليا من القوانني املرصية الوطنية طبقا ملا تنص عليه الفقرة األوىل من املادة 
اتفاقية حقوق الطفل ىف ذات املرتبة التى تتمتع بها القوانني املرصية من الدستور، فبموجب هذه املادة تكون 

" عىل السلم الترشيعى، بل إنها متتع مبرتبة تعقب الدستور مبارشة، حيث يجرى نص الفقرة سالفة البيان عـىل 
ة قـوة إن رئيس الجمهورية هو املنوط به إبرام االتفاقات الدولية وإبالغهـا ملجلـس الشـعب، وتكـون لالتفاقيـ

، ومن ثم تعترب االتفاقات الدولية لحقوق )1("القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونرشها وفقا لألوضاع املقررة
اإلنسان بعد التصديق عليها أو االنضامم إليها ونرشها بالجريدة الرسمية للبالد عمال باملادة سـالفة البيـان مـن 

ة عن السلطة الترشيعية، وبالتاىل فهى تعترب من النصوص القانونيـة الدستور ، مبثابة قانون من القوانني الصادر 
  . )2(الصالحة للتطبيق والنافذة أمام جميع سلطات الدولة سواء الترشيعية أم التنفيذية أم القضائية

ومن منطلق أن أحكام ومبادىء اتفاقية الطفل، تتصل اتصاال مبارشا بنصوص الدستور وتتمتع بالحاميـة 
نصوص الدستورية، فإنه يتم توفري الحصانة الالزمة لها ضد أى قوانني قد تصـدر باملخالفـة ألحكامهـا، املقررة لل

ومن ثم فأى من القوانني التى تصدر عقب تصديق مرص عىل االتفاقية باملخالفة ألحكـام ومبـادىء االتفاقيـة، 
من هذه القوانني حال صدورها تكون مخالفة للدستور وتوصم بعيب عدم الدستورية، وبناء عىل ذلك فإن أى 

تكون قابلة لإللغاء من املحكمة الدستورية بحكم ملزم لجميع السلطات ىف الدولة ويوقـف العمـل بـه ابتـداء 
من اليوم التاىل لتاريخ نرش الحكم ويرتد أثر هذا الحكم حتى يوم صدور القانون املقىض بعدم دستوريته وفق 

  .)3(الضوابط القانونية

                                                            
 .151، املادة 1971الددستور املرصى، القاهرة، : راجع) 1(
املوضوعية عن االلتزامات الدولية ملرص والناشئة عن املواثيق الدولية لحقوق االنسان ، مرجع سبق سناء خليل ، بعض االشكاليات  )2(

 .215-214ذكره ، ص ص 
  
  .215املرجع السابق، ص ) 3(

 .عوض محمد عوض، مرجع سبق ذكره: أنظر ىف هذا الخصوص وملزيد من املعلومات
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  ظات املرصية عىل اتفاقية الطفلالتحف: ثانيا
، حـق )الدول املصـدقة عليهـا(أباحت اتفاقية األمم املتحدة لحقوق الطفل للدول األطراف األصليني فيها

التحفظ عىل النصـوص التـى قـد تجـد الدولـة نفسـها غـري قـادرة عـىل تنفيـذ اإللتزامـات التـى تفرضـها تلـك 
التى ترغـب ىف االنضـامم لالتفاقيـة خاصـة بعـد أن تكـون قـد ، والحال كذلك بالنسبة للدول الغري )1(النصوص

طرحت للتوقيع والتصديق واالنضامم، برشط أال تتناىف التحفظات املبداه من جانب هذه أو تلك مـع املقاصـد 
ومع ذلك فقد تتأخر بعض الدول املوقعة عىل االتفاقية ىف تصديقها لوجود نصوص . واألهداف العامة لالتفاقية

الوفاء بالتزاماتها ىف الوقت املتزامن مع التوقيـع، ومـن ثـم تـؤخر التصـديق حتـى توفـق أوضـاعها  ال تستطيع
  .الترشيعية مع نصوص االتفاقية

ويعهد إىل األمني العام لألمم املتحـدة بتلقـى نـص التحفظـات التـى تبـديها الـدول وقـت التصـديق أو 
أال يكون التحفظ منافيا ملوضوع االتفاقية  -اسلفنا  كام -االنضامم ويقوم بتعميمها عىل جميع الدول، ويشرتط 

بتوجيه إشعار بهذا املعنى إىل األمني العام الذى يقوم  -ىف أى وقت  -وغرضها، مع إمكانية سحب هذا التحفظ 
  .)2("عىل الفور بإبالغ الدول األخرى به ويصبح هذا اإلشعار نافذا من تاريخ تلقيه

وص اتفاقية الطفل، فقد اتفقت الـدول األعضـاء عـىل أنـه يجـوز ألى وإضافة إىل جواز التحفظ عىل نص
دولة طرف ىف االتفاقية أن تقرتح إدخال تعديل وأن تقدمه إىل األمني العام لألمـم املتحـدة الـذى يقـوم بـإبالغ 

تحدة الدول األطراف مبضمون التعديل املقرتح ويتم البت ىف تلك املقرتحات ىف إطار مؤمتر تحت رعاية األمم امل
ـت املـؤمتر، مـن الجمعيـة العامـة لألمـم  ويتم إقرار التعديل الذى تصـوت لصـالحه أغلبيـة الـدول التـى حرض

  . )3(املتحدة
وىف بادىء األمر، كان ملرص تحفظات فيام يتعلق بنصوص اتفاقيـة حقـوق الطفـل السـيام تلـك الخاصـة 

ن مـن منطلـق أن الرشـيعة االسـالمية هـى مـن االتفاقيـة مـ 21،  20بأحكام التبنى وعىل وجه خاص املادتني 
مصدر أساىس من مصادر الترشيع ىف مرص، ويقع التبنى ضمن موضوعات التحـريم التـى تقررهـا أحكـام تلـك 

  .)4(الرشيعة، حيث تحث عىل توفري كل وسائل الحامية والرعاية املمكنة للطفل بخالف نظام التبنى

                                                            
  .51اتفاقية حقوق الطفل، مرجع سبق ذكره، املادة ) 1(
  .املرجع السابق، نفس املادة) 2(
  .50املرجع السابق،  املادة ) 3(
  . 21،  20املرجع السابق،  املادتان : أنظر )4(
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بـالقرار الجمهـورى  2002مرص فيه وسحبته ىف غضـون عـام  غري أن هذا التحفظ مل يدم كثريا، حيث تراجعت 
  .)1(2002لسنة  145الرقيم 

وقد أصدر قرار سحب التحفظ بشأن التبنى، عىل خلفية الجهود التى قام بها املجلس القـومى للطفولـة 
ن أن واألمومة، وغريه من منظامت حقوق اإلنسان العاملة ىف مرص ىف هذا اإلطار، ويرى نشـطاء حقـوق اإلنسـا

سحب التحفظ عىل نصوص التبنى يأىت ىف سبيل النهوض بحقوق الطفل املرصى والسمو مبكانته وعـدم التقيـد 
بنظام معني ىف حفظه ورعايته من جانب، وتحقيقا للتوافق واملواءمة فيام بني االتفاقية الدولية والتزامات مرص 

ر التبنى ملا يرتتب عليه من ارضار اجتامعية، قد إزاءها من جانب آخر، وإن كانت الرشيعة اإلسالمية التى تحظ
أقرت وكفلت نظاما منوذجيا لرعاية وحفظ الطفل ال يحمل مساسا باملقومـات الدينيـة واالجتامعيـة والخلقيـة 
التى ينهض عليها املجتمع املرصى أال وهو نظام الكفالة، فهذا النظام يوفر للطفل كل دعائم الرعايـة والحفـظ 

  .القه، واألهم أنه يحفظ له الحق ىف نسبه إىل والديه دون غريهامىف صحته وىف أخ
فضال عن ذلك كله، فإن الدستور املرصى قد نص ىف صدر متنه عـىل أن اإلسـالم ديـن الدولـة والرشـيعة 
اإلسالمية هى املصدر الرئيىس للترشيع، وإقرار نص دوىل يجيز التبنى كذلك الوارد باتفاقية حقوق الطفل يعنى 

ته لدين الدولة الرسمى الذى يحظر التبنى مـن جانـب ومخالفتـه لنصـوص الدسـتور مـن جانـب آخـر مخالف
  .  )2(باعتبار أن هذا األخري تضمن نصا مؤداه أن الرشيعة اإلسالمية املصدر الرئيىس للترشيع

 وبسحب مرص لتحفظها الوحيد عىل اتفاقية الطفل، ال يكون مثة تحفظات مرصـية عـىل تلـك االتفاقيـة،
مـن االتفاقيـة والـذى يجيـز ألى دولـة مـن  51وتكون مرص بذلك قد أعملت حقها املكفول ضمن نص املـادة 

الدول األطراف أن تسحب تحفظها ىف أى وقت عىل أن تخطر به األمني العام لألمم املتحدة الذى يقـوم بـإبالغ 
  .  )3(ى األمني العام لهنافذ املفعول من تاريخ تلق) اإلشعار(األطراف األخرى ويكون ذلك اإلخطار

                                                            
الخاص بسحب تحفظ مرص عىل نصوص التبنى باتفاقية حقوق الطفل لعام  2002لسنة  145قرار رئيس الجمهورية رقم : راجع) 1(

  .  2002، الجريدة الرسمية، القاهرة 1989
 .2الدستور املرصى، املادة : أنظر) 2(
  . 3فقرة  51اتفاقية حقوق الطفل، مرجع سبق ذكره، نص املادة   )3(
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  املبحث الثالث

  الترشيعات الوطنية املرصية وحقوق الطفل
ينقسم هذا املبحث إىل محورين رئيسيني، يتناول أولهام الترشـيعات الوطنيـة لحقـوق الطفـل ىف مرصـ 

، 2008لسـنة  126وتعديالتـه مبوجـب القـانون  1996لسـنة  12ويدور بصفة أساسية حول قانون الطفل رقم 
  .  ويتناول ثانيها، مدى انسجام الترشيع املرصى مع اتفاقية حقوق الطفل

  :الترشيعات الوطنية لحقوق الطفل: أوال
هو من أبرز القوانني التـى عالجـت  1996لسنة  12لسنا نبالغ عند القول بأن قانون الطفل املرصى رقم 

قام بها املجلس القومى للطفولة واألمومة،  قضايا حقوق اإلنسان للطفل املرصى وقد جاء تتويجا لجهود حثيثة
ونظرا ملا يتمتع به هذا القانون من اهتامم كبري ىف األوساط املرصية عىل اختالفها ترشيعية وتنفيذية وقضائية، 

فقد بات من املتعني أن نتناوله بىشء من التفصيل والتحليل، خاصة ىف ضوء التعديالت األخرية التى لحقتـه ىف  
ـى و  2008عام  هى تعديالت متثل تتويجا لسنوات طويلة من الجهد والبحث ىف سبيل حامية أكرث للطفل املرص

وىف سبيل النهوض به وتحقيق رقيه الـذى هـو هـدف يـدور ىف وجـدان كافـة املهتمـني بالطفـل املرصـى عـىل 
زاماتهـا الدوليـة الصعيدين الحكومى وغري الحكومى، فضال عن أن تلك التعديالت تأىت ىف إطار تنفيذ مرصـ إللت

  .الناشئة عن اتفاقية األمم املتحدة لحقوق الطفل
سواء داخل  1996لسنة  12ديل قانون الطفل رقم وبعد وقت طويل من املناقشات والسجاالت حول تع

أروقة الربملان مبجلسيه الشعب والشورى باعتبارهام قوام السلطة الترشيعية أو خـارجهام، فضـال عـن انقسـام 
ملهتمني ما بني مؤيد ومعارض للتعديالت التى طرحتها الحكومة اسـتجابة ملطالـب املجلـس القـومى املثقفني وا

قـانون جديـد حـامال تلـك  –فعـال  –للطفولة واألمومة الذى بادر منذ البداية بتقديم تلك التعـديالت، أصـدر 
  .، و ال يتجزأ عنه1996لسنة  12التعديالت إىل مصاف الترشيعات ولتكون جزءا مكمال ومتمام للقانون رقم 

 1996لسـنة  12بتعديل بعض أحكام قانون الطفل رقـم  2008لسنة  126وأصدر القانون الجديد تحت رقم 
ىف شـأن األحـوال  1994لسـنة  143والقانون رقم ) النصوص الخاصة بالطفل(1937لسنة  58وقانون العقوبات رقم 

  .)1()النصوص الخاصة بالطفل(املدنية

                                                            
 .، مرجع سبق ذكره2008لسنة  126القانون رقم : راجع) 1(
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، وكـان إنشـاء أول محكمـة لألحـداث عـام 1883ول ترشيع مرصى لألحداث، صـدر عـام ومام يذكر أن أ 
، 1907، وهى تعترب ثاىن محكمة ىف العامل بعد محكمة لندن، كام أنشـئت أول إصـالحية لألحـداث عـام  1905

والـت ، وت1945، فيام أقيمـت أول دار مالحظـة عـام 1940وتم تطبيق نظام املراقبة االجتامعية التطوعية عام 
جامعـا شـتات  1974لسـنة  31التطورات عىل صعيد رعاية الطفل املرصى حتـى صـدر قـانون األحـداث رقـم 

األحكام والقواعد الخاصة باألحداث والتى تضمنتها قوانني العقوبات واإلجراءات الجنائية ثـم قـانون األحـداث 
ليكـون مبثابـة الدعامـة  1996ة لسـن 12وأخريا ولـيس آخـرا جـاء قـانون الطفـل رقـم  )1(1949لسنة  124رقم 

  .األساسية الشاملة لكافة حقوق الطفل وآليات تحقيق منائه ورقيه
بيد أنه، قد طرأ ىف غضون السنوات اإلثنتى عرشة املنقضية، قدر كبـري مـن التطـورات ىف شـتى املنـاحى 

ر التى مل تتمكن القـوانني املتعلقة بالطفل، كام أظهرت الدراسات امليدانية واإلحصائية العديد من أوجه القصو 
الحالية من مجابهتها، كام استجدت قضايا عديدة فشلت الترشيعات السارية ىف حلها، فضال عام أفصحت عنه 

لسـنة  12التجربة العملية من رضورة تطوير الفلسفة التى اعتنقها املرشـع عنـد وضـعه لقـانون الطفـل رقـم 
ون الطفـل املشـار إليـه ابتغـاء تطـويره ودعمـه بضـامنات ، فكان من الرضروى إدخال تعديالت عىل قان1996

أخرى، تسري عىل درب تحقيق املزيد من حامية الطفولة، منضبطة ىف ذلك بقواعد الدسـتور، هادفـة إىل تـوفري 
املواءمة مع أسس النظام القانوىن املرصى القائم، غري منفصلة عن واقع املجتمـع، مسـتهدية بقيمـه األخالقيـة، 

ألحدث االتجاهات العاملية ىف ترشيعات  –ىف الوقت ذاته  -لثقافية، ومفاهيمه االجتامعية، مسايرة وموروثاته ا
ـى ، ومبـا يحقـق وفـاء مرصـ بالتزاماتهـا الدوليـة املقـررة )2(الطفولة مبا يحقق أفضل رعاية ممكنة للطفل املرص

       .  الصلةوغريها من االتفاقات الدولية ذات  1989مبوجب اتفاقية حقوق الطفل لعام 
  وعىل هذا النحو يتعني علينا أن نستعرض أهم الحقوق التى تحدث عنها قانون

                                                            
رة املحلية بشأن تقرير اللجنة املشرتكة من لجنة الشئون الدستورية والترشيعية ومكتب لجنة تنمية القوى البرشية واالدا: أنظر ) 1(

، مجلس الشورى، دور االنعقاد 1996لسنة  12قرار رئيس الجمهورية مبرشوع قانون تعديل بعض أحكام قانون الطفل رقم 
  . 3، ص 2008العادى الثامن والعرشون، القاهرة 

، وزارة العدل، 1996لسنة  12املذكرة االيضاحية ملرشوع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الطفل رقم  : راجع ىف ذلك) 2(
  .2008مكتب الوزير، القاهرة 
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  . 2008لسنة  126ت مبوجب القانون وما طرأ عليه من تعديال  1996لسنة  12الطفل املرصى الرقيم  
تلتـزم التأكيد عىل أن الدولة مبوجب قانون الطفل وتعديالته تتعهـد بـأن  –بداءة  -ومن الجدير بالذكر 

بجميع سلطاتها وشتى مؤسساتها، بكفالة حقوق الطفل إىل أقىص حد ممكن، مبا يتواءم مـع الحقـوق الـواردة 
وغريها من االتفاقات الدولية ذات الصـلة والنافـذة ىف حـق مرصـ وأال يـتم  1989باتفاقية حقوق الطفل لعام 

لذى ينطلق منه الترشيع إىل آفاق أوسـع، النزول عام تقرره تلك االتفاقات من حقوق، وأن تكون هى األساس ا
من قانون الطفل، ليـنص عـىل كفالـة الدولـة لحاميـة الطفولـة واألمومـة ورعايـة ) 1(فمثال جاء تعديل املادة 

األطفال وتهيئة املناخ الصـحى املناسـب لتنشـئتهم، فضـال عـن ضـامن كفالـة الدولـة لحقـوق الطفـل الـواردة 
  .واجهة مرص إىل حد الحقوق التى يجب أن يتمتع بها الطفل املرصىباالتفاقات الدولية النافذة ىف م

لينص عىل بعض األمثلة للحقوق الرئيسية التى ال ميكن إغفال النص عليها ) 3(كام جاء تعديل املادة 
ترشيعيا، ومن أبرزها حق الطفل ىف الحياة والبقاء والنمو ىف كنف أرسة متامسكة وحاميته من كافة أشكال 

  .الرضر أو اإلساءة البدنية أو املعنوية أو الجنسية العنف أو
، فقد نصت تلك املـادة )1(وسريا عىل نهج املبادىء الدستورية املستقرة، وهديا مبا أرسته اتفاقية حقوق الطفل

مـن ) 40(عىل حظر التمييز بني األطفـال بغـض النظـر عـن بواعـث هـذا التمييـز، وذلـك امتثـاال لـنص املـادة ) 3(
، واملادة الثانية من اتفاقية الطفل، كام رفعت من شأن حق الطفل ىف تكوين آرائه املستقلة والحصول عىل )2(الدستور

املعلومات الرضورية لتكوين تلك اآلراء وحريته ىف التعبري عن مكنون فكره، واالستامع إليه ىف جميع املسائل املتعلقة 
، وكـذا )4(مـن الدسـتور) 47(عبري املنصـوص علـيهام ىف املـادة ، بحسبان أن ذلك كله فرع عن حريتى الرأى والت)3(به

  .اتفاقية الطفل
ومل تغفل املادة املشار إليها، التأكيد عـىل أن حاميـة الطفـل ومصـالحة الفضـىل تحظـى باألولويـة ىف جميـع 

  . )5(إصدارها القرارات واإلجراءات املتعلقة بالطفولة أيا كانت جهة

                                                            
  .2، 1فقرة  2اتفاقية حقوق الطفل، مرجع سبق ذكره، املادة : راجع )1(
 .40راجع الدستور املرصى ، املادة ) 2(
  .14، 13، 12اتفاقية حقوق الطفل، مرجع سبق ذكره، املواد ) 3(
 .47راجع الدستور املرصى، املادة ) 4(
، مرجع سبق 2008لسنة  126القانون : ، راجع1996لسنة  12املعدلة من قانون الطفل رقم ) 3(زيد من التفاصيل حول املادة للم) 5(

  .ذكره
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 1996لســنة  12ا قــانون الطفــل رقــم أهــم الحقــوق التــى تناولهــ -بايجــاز  -وميكننــا أن نــورد  
  : ىف النقاط التالية 2008وتعديالته لعام 

  :  )1(حق الطفل ىف النسب إىل والديه الرشعيني والحق ىف الجنسية -1
، حق الطفل ىف النسب إىل والديه الرشعيني فأعطت 2008أكدت التعديالت األخرية لقانون الطفل لعام 

حق ىف إثبات نسبه إىل والديه الرشعيني دون غريهام وهو حق مقرر مبوجب الرشائع الساموية الطفل ال
، وأباح التعديل للطفل أن يستعني عند إثبات نسبه الرشعى بكافة الوسائل العلمية الحديثة، كالبصمة )2(جميعا

ىل السواء، كام أنه ال يتناقض مع الوارثية وغريها من الوسائل وهذا ال يتعارض مع أحكام اإلسالم أو املسيحية ع
الدستور، إذ أن التعديل ىف هذا الشأن، انصب عىل وسيلة إثبات وهو أمر ال يصار إليه إال إذا تحققت موجبات 

إثبات النسب الرشعى، وهو الفراش عىل النحو املبني بقوانني األحوال الشخصية وتم اإلبقاء عىل حظر التبنى 
ب تحفظها بشأن أحكام التبنى الواردة ىف اتفاقية حقوق الطفل بالقرار عىل الرغم من قيام مرص بسح

  .2002لسنة  145الجمهورى رقم 
ليتالىف ما أفصح عنه التطبيق العمىل من قصور  -  12خالفا لقانون الطفل رقم  -وقد جاء التعديل األخري 

للطفل بغري رسوم، ومل يوقفها عىل  ىف شأن استخراج شهادات امليالد، فجعل الحصول عىل شهادة امليالد األوىل
االشرتاك ىف صندوق التأمني عىل األرسة، وذلك بعد أن تبني إحجام الكثريين عن إثبات واقعة امليالد؛ تهربا من 
سداد اإلشرتاك التأمينى، كام أصبح لألم الحق ىف استخراج شهاد امليالد لوليدها منسوبة إليها كأم، وذلك تجنبا 

 إثبات واقعة امليالد، حال وجود خالف بني أمه وأبيه، ودون أن يكون ىف هذا مساس لضياع حق الطفل ىف
وسائر القواعد املنظمة  1996لسنة  12من القانون رقم ) 4(بقواعد إثبات النسب، والذى يظل محكوما باملادة 

  .له ىف قوانني األحوال الشخصية

                                                            
  .6 -1، ص ص 1996، املجلس القومى للطفولة واألمومة، القاهرة 1996لسنة  12قانون الطفل رقم : ملزيد من التفاصيل، راجع  )1(

    .، مرجع سبق ذكره2008سنة ل 126القانون : وراجع كذلك
نبيلة إسامعيل رسالن، حقوق الطفل ىف القانون املرصى، الجز األول، الهيئة املرصية العامة للكتاب، . د: للزيد من املعلومات، أنظر) 2(

 .76-63ص ص  1996القاهرة 
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  :الحق ىف الصحة والسالمة من األمراض - 2
فل عىل حق الطفل ىف الصحة والسالمة من األمراض وتوفري العالج الالزم لـه مـن تطعـيم نص قانون الط

وتحصني وخالفه من خالل مكاتب الصحة والواحدات الصحية، وعـىل رضورة أن يكـون للطفـل بطاقـة صـحية 
  .يثبت فيها الطبيب الحالة الصحية للطفل بشكل منتظم

د ملونـة أو حافظـة أو أى إضـافات غذائيـة إىل األغذيـة كام ينص القانون عىل عدم جواز إضافة أى مـوا
واملستحرضات املخصصة لتغذية الرضع واألطفال إال إذا كانت مطابقة للرشوط، وتكون أغذيـة األطفـال خاليـة 
ـات أو االعـالن  من املواد الضارة بالصحة ومن الجراثيم املعديـة، كـام يحظـر تـداول تلـك األغذيـة واملستحرض

  .)1(عنها
ــد لعــام وأكــد ا ، عــىل حــق الطفــل ىف الحصــول عــىل خــدمات الرعايــة الصــحية 2008لتعــديل الجدي

واالجتامعية، وضامن متتعه بأعىل مستوى لتلك الخدمات مع كفالة تزويد كافة أفراد املجتمـع، خاصـة الطفـل 
ع الحـاالت ووالديه، بأية معلومات تؤدى إىل املحافظة عىل صحة الطفل وسالمة بدنه، ويكفل التعديل ىف جمي

، )2(حق الطفل ىف بيئة صالحة وصحية ونظيفة واتخاذ جميع التدابري الفعالة إللغاء املامرسـات الضـارة بصـحته
كام يحظر عىل متوىل رعاية الطفل عند مامرسته حق التأديب عىل الطفل أن يعرضه عمدا ألى إيذاء بدىن ضار 

لطفولـة املختصـة اتخـاذ االجـراءات القانونيـة عنـد أو مامرسة غري مرشوعة، ويكون للجنـة الفرعيـة لحاميـة ا
  .)3(مخالفة هذا النص

وتكفل الدولة أولوية الحفاظ عىل حياة الطفل وتنشئته بعيدا عن النزاعات املسلحة ومعاقبـة كـل مـن 
  .  )4(يرتكب ىف حق الطفل جرمية من جرائم الحرب أو اإلبادة

أنه ال يجوز مـنح الطفـل  1996لسنة  12الطفل رقم وىف سياق الحديث عن سالمة األطفال، يقرر قانون 
، كـام )5(ترخيصا بقيادة أى مركبة آلية، ويعاقب بالحبس أو الغرامة كل طفل يقـود مركبـة آليـة بغـري تـرخيص

يعاقب بذات العقوبة كل من أجر للطفل أو مكنه عىل أى نحو من قيادة مركبة آلية، ويجوز للمحكمة إيقاف 
  رخصة املركبة ملدة

                                                            
  .8- 7،  ص ص )30- 25(جع سبق ذكره، املواد، مر 1996لسنة  12قانون الطفل املرصى رقم : ملزيد من املعلومات والتفاصيل ، أنظر) 1(
  .مكرر املضافة 7، مرجع سبق ذكره، املادة الثانية، املادة 2008لسنة  126القانون : أنظر ) 2(
  ".أ"مكرر  7املرجع السابق، املادة الثانية، مادة ) 3(
  ".ب"مكرر 7املرجع السابق، املادة الثانية، مادة ) 4(
 .15، ص 50، مرجع سبق ذكره، املادة 1996لسنة  12طفل رقم قانون ال: راجع التفاصيل) 5(
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  . )1(تزيد عىل ثالثة أشهر، وإيقاف رخصة املكان املخصص للتأجري لنفس املدة ال 
  :الحق ىف الرعاية االجتامعية بأنواعها -3

أوىل قانون الطفل مسألة الرعاية االجتامعية عناية خاصة، فقد نص عىل توفري دور الحضانة معرفا إياها 
بلغوا سن الرابعة وتخضع دار الحضانة إلرشاف ورقابة كل مكان مناسب يخصص لرعاية األطفال الذين مل ي" بـ 

وتهدف دور الحضانة لتحقيق عدد من األهداف منها تهيئة األطفال بدنيا وثقافيـا . )2(وزارة الشئون االجتامعية
  .)3(ونفسيا وأخالقيا

 وينص التعديل عىل أنه ينشـأ ىف كـل سـجن للنسـاء دار للحضـانة يتـوافر فيهـا الرشـوط املقـررة لـدور
الحضانة، يسمح فيها بإبداع أطفال السجينات حتى بلوغ الطفل سـن أربـع سـنوات،عىل أن تـالزم األم طفلهـا 

  .)4(خالل السنة األوىل من عمره
ويقرر القانون ما يعرف بنظام األرس البديلة وهو نظام يهـدف إىل تـوفري الرعايـة االجتامعيـة والنفسـية 

أعامرهم سنتني والـذين حالـت ظـروفهم دون أن ينشـأوا ىف أرسهـم والصحية واملهنية لألطفال الذين جاوزت 
  . )5(الطبيعية، وذلك بغية تربيتهم تربية سليمة وتعويضهم عام فقدوه من عطف وحنان

وىف هذا الخصوص، يعترب نادى الطفل مؤسسة اجتامعية وتربوية تكفل الرعاية االجتامعية لألطفال مـن 
طريق شغل أوقات فراغهم بالوسائل واألساليب الرتبوية السليمة، وللنادى سن السادسة إىل الرابعة عرشة، عن 

أهداف كثرية منها استكامل رسـالة األرسة واملدرسـة حيـال الطفـل والعمـل عـىل مسـاعدة أم الطفـل العاملـة 
  .    )6(لحامية األطفال من اإلهامل البدىن والروحى ووقايتهم من التعرض لالنحراف

                                                            
  .املضافة) الفقرة الثالثة(، 50، املادة الثانية، املادة 2008لسنة  126القانون : راجع تفاصيل ذلك ) 1(

 .15، ص )52-51(، املادتان 1996لسنة  12القانون : للمزيد، راجع
 ".عىوزارة التضامن اإلجتام" تعدل اسمها ليصبح  ) 2(
  .13-9، ص ص 45حتى  31، مرجع سبق ذكره، املواد من 12قانون الطفل املرصى رقم : ملزيد من التفاصيل، راجع) 3(

  .املضاف لذات املادة) 5البند (،32، مرجع سبق ذكره، املادة الثانية، مادة 2008لسنة  126القانون : أنظر أيضا
  .مكرر املضافة 31سبق ذكره، املادة الثانية، املادة ، مرجع 2008لسنة  126القانون : راجع ىف ذلك )4(
  .13، ص 46، مرجع سبق ذكره، املادة  1996لسنة  12قانون الطفل رقم ) 5(
  .14، ص )48-47(املرجع السابق، املادتان ) 6(
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يدة عىل أن هناك صنوف من األطفـال يكـون لهـم الحـق ىف الحصـول عـىل معـاش وتنص التعديالت الجد
شهرى من الوزارة املتخصة بالتضامن االجتامعى ال يقل عن ستني جنيها وفقا لقانون الضـامن االجتامعـى وهـؤالء 

  :هم
  األطفال األيتام أو مجهولو األب أو األبوين   -
 .تزوجت أو توفيتاطفال األم املعيلة وأطفال األم املطلقة إذا  -
 .)1(إلخ..أطفال املحتجز قانونا أو املسجون  -

ومبوجب القانون الجديـد تقـرر إنشـاء صـندوق يتبـع املجلـس القـومى للطفولـة واألمومـة يسـمى   
، وتكون له الشخصية اإلعتبارية املستقلة وموازنة خاصة برئاسة األمني العام )2(صندوق رعاية الطفولة واألمومة

ــذكور ــس امل ــدارس للمجل ــوارد الصــندوق، وإنشــاء امل ــة م ــزم لتنمي ــا يل ــاذ م ــندوق اتخ ــس إدارة الص ، وملجل
واملستشفيات الخاصة بالطفل وإقامة املرشوعات والحفالت واألسواق الخريية وتوزيع اإلعانـات عـىل الجهـات 

  . إلخ...املهتمة بالطفولة
والغرامـات ومقابـل التصـالح ىف  وتتكون موارد الصندوق من عدة مصادر منهـا املوازنـة العامـة للدولـة

  .إلخ..الجرائم املنصوص عليها بالقانون الجديد والهبات والتربعات
ويأىت إنشاء صندوق رعاية الطفولة واألمومة، تقديرا للدور املحـورى، والجهـد الرائـد للمجلـس القـومى 

السبل لتيسريها وتطويرها،  للطفولة واألمومة ىف رعاية الطفل، وحرصا عىل تعضيد أعامل املجلس وتوفري أفضل
  .وإتاحة أمثل الوسائل الضطالعه باملهام املوكلة إليه

  :الحق ىف التعليم بكافة مراحلة -4
أولت الدولة مسألة تعليم الطفل عناية خاصة، فقد هدفت من وراء تعليم الطفل تحقيق عـدة غايـات 

مكاناتها مع مرعاة اتفاق برامج التعليم مـع أهمها، تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية إىل اقىص إ
وتكـون . إلـخ...كرامة الطفل وتنشئة الطفل عىل االنتامء لوطنه والوفاء له وترسـيخ قـيم املسـاواة بـني األفـراد

  .)3(الوالية التعليمية عىل الطفل للحاضن

                                                            
  .املعدلة 49، مرجع سبق ذكره، املادة االوىل، املادة 2008لسنة  126القانون ) 1(
، »ب«مكرر144، »أ«مكرر144مكرر، 144املرجع السابق، املادة الثانية، املواد املضافة : ات حول الصندوق، أنظرملزيد من املعلوم) 2(

  . »ج«مكرر144
  .املعدلة 2فقرة  54املعدلة، املادة  53املرجع السابق، املادة األوىل، املادة ) 3(
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سـاعدتهم عـىل لألطفال الحق ىف االلتحاق برياض األطفال بهـدف م 1996لسنة  12ويكفل القانون رقم 
ثـم . تحقيق التنمية الشاملة واملتكاملة ىف املجاالت العقليـة والبدنيـة والوجدانيـة وغريهـا قبـل سـن املدرسـة

يلتحق الطفل مبرحلة التعليم ما قبل الجامعى األساىس بحلقتيه، ثـم مرحلـة التعلـيم الثـانوى بأنواعـه والتـى 
  .)1(ثم املشاركة ىف الحياة العامةتهدف إعداد الطالب للتعليم العاىل والجامعى، ومن 

  :ىف عاملة األطفال ورعاية الطفل العامل -5
يحظر تشغيل األطفال قبل بلوغهم أربع عرشة سنة ميالدية كاملـة، كـام يحظـر تـدريبهم قبـل بلـوغهم 
 إثنتى عرشة سنة ميالدية ويرخص بتشغل هؤالء األطفال ىف أعامل موسمية ال ترض بصحتهم أو مبواظبتهم عىل

ويحظر تشغيل الطفل ىف أى نـوع مـن أنـواع . )2(الدراسة بقرار من املحافظ املختص بعد موافقة وزير التعليم
  . )3(األعامل التى ميكن، بحكم طبيعتها أو ظروف القيام بها، أن تعرض صحة أو سالمة أو أخالق الطفل للخطر

هليته الصحية للعمل الذى يلحق ويجب أن يجرى الفحص الطبى قبل إلحاق الطفل بالعمل للتأكد من أ 
به، ويعاد الفحص دوريا، مرة عىل األقل، كل سنة، وىف جميع األحوال يجب أال يسبب العمل آالما أو أرضارا 

بدنية أو نفسية للطفل، أو يحرمه من فرصته ىف اإلنتظام ىف التعليم، والرتويح وتنمية قدراته ومواهبه، ويلزم 
  . عىل الطفل وحاميته من أرضار املهنة خالل فرتة عمله  القانون صاحب العمل بالتأمني

وتزاد أجازة الطفل العامل السنوية عن أجازة العامل البالغ، سبعة أيام، وال يجوز تأجيلها أو حرمانه منها 
  .)4(ألى سبب

  :ىف الطفل املعاق وآليات تأهيله -6
رضار بصحته أو بنموه البدىن أو العقىل تكفل الدولة وقاية الطفل من اإلعاقة ومن كل عمل من شأنه اإل 

أو الروحى أو االجتامعى، وتعمل عىل اتخاذ التدابري الالزمة للكشف املبكر عن اإلعاقة وتأهيل وتشغيل 
  وتتخذ. املعاقني عند بلوغ سن العمل

                                                            
  .17-16، ص ص )61-55(، املواد 1996لسنة  12القانون رقم ) 1(
  .19، ص 64رجع السابق، املادة امل) 2(
  .املعدلة 65، مرجع سبق ذكره، املادة األوىل، املادة 2008لسنة  126القانون : أنظر) 3(

، املادة  2008لسنة  126، القانون 21-19، ص ص 74، 72،73، 69،71، 67، 66، املواد 1996لسنة  12القانون : ملزيد من التفاصيل، راجع
  .املعدلتان 70، 67الثانية، املادتان 

  .مكرر املضافة 65، املادة الثانية ، املادة 2008لسنة  126القانون ) 4(
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تبرص بحقوق التدابري املناسبة إلسهام اإلعالم ىف برامج التوعية واإلرشاد ىف مجال الوقاية من اإلعاقة، وال 
، وللطفل املعاق الحق ىف )1(اإلطفال املعاقني وتوعيتهم والقامئني عىل رعايتهم مبا ييرس إدماجهم ىف املجتمع

التأهيل لتمكينه من التغلب عىل اآلثار الناشئة عن عجزة وتلتزم مكاتب القوى العاملة مبعاونة املعاقني 
  .أعامرهم وكفايتهم ومحال إقامتهم املقيدين لديها ىف االلتحاق باألعامل التى تناسب

وتتمتع األجهزة التعويضية وغريها مام يلزمهم باإلعفاء من الرضائب والرسوم ويعاقب بالحبس والغرامة 
  .)2(غري املعاقني الذين يستعملون تلك األجهزة بغري مقتىض

يب والتأهيـل ىف ذات ومن املواد املستحدثة ىف هذا الشأن تلك التى تكفل للطفل املعاق الحق ىف التدر
املدارس املتاحة لغري املعاقني، وذلك فيام عدا الحاالت االستثنائية وىف هذه الحاالت تقوم الدولة بتأمني التعليم 
والتدريب ىف فصول أو مدارس أو مؤسسات أو مراكز خاصة بحسب األحوال عىل أن تتـوافر فيهـا عـدة رشوط 

  .)3(وقريبة من مكان إقامته كأن تكون مالمئة الحتياجات الطفل املعاق
  :ثقافة الطفل املرصى وسبل دعمها -7

تكفل الدولة إشباع حاجات الطفل الثقافية ىف شتى مجاالتهـا مـن أدب وفنـون ومعرفـة وربطهـا بقـيم 
املجتمع ىف إطار الرتاث اإلنساىن والتقدم العلمى الحديث، وتنشـأ مكتبـات األطفـال ىف كـل قريـة وىف األحيـاء 

العامة، وكذا تنشأ نوادى ثقافة الطفل ويلحق بكل منها مكتبة أو دار سينام أو مرسـح، وهنـا يحظـر واألماكن 
القانون نرش أو عرض أو تداول أى مطبوعات أو مصنفات فنيـة مرئيـة أو مسـموعة خاصـة بالطفـل تخاطـب 

أن يعلنوا ىف مكان العـرض غرائزه الدنيا، ومن ثم فعىل مديرى دور السينام وغريها من األماكن العامة املامثلة 
   .)4(وىف كافة وسائل الدعاية الخاصة ما يفيد حظر مشاهدة العرض عىل األطفال

                                                            
  .املعدلة 75املرجع السابق، املادة الثانية ، املادة : أنظر ) 1(
 .املعدلة 86ة ، املادة األوىل، املاد2008لسنة  126، القانون 24-22، ص ص)85 – 76( ، املواد1996لسنة  12القانون : أنظر التفاصيل) 2(
  .مكرر املضافة 76، املادة الثانية، مادة  2008لسنة  126القانون : للتفاصيل، راجع) 3(
 .26-25، ص ص )93-87(، مرجع سبق ذكره، املواد1996لسنة  12القانون : راجع تفاصيل ذلك) 4(
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  :)1(املعاملة الجنائية للطفل املرصى -8
وضعت الدولة ضمت أولوياتها، إحداث قدر من التوازن فيام يتعلق باملعاملة الجنائية لألطفال، مسايرة 

، وإعامال لنصوص اتفاقية باتت قانونا وطنيا منـذ )2(جال معاملة األطفال جنائياألحدث االتجاهات الدولية ىف م
، وهى اتفاقية حقوق الطفل،  فقد تم تبنى سياسة ترشيعية أكرث تطورا عامدها حرص نطاق معاقبة 1990عام 

منـا ىف الطفل ىف أضيق الحدود، بحسبان أن الطفل مجنيا عليه ولـيس جانيـا، ذلـك أن اإلجـرام لـيس طبعـا كا
نفسه، وال جبلة فطر عليها بل هو نتاج عوامل بيئية واقتصـادية ومجتمعيـة، وظـروف أرسيـة وكلهـا ال دخـل 
للطفل فيها ىف أغلب األحوال، ومن ثم فعالج الطفل ومحاولة األخذ بيده وتقويم اعوجاجه، أوىل من مجابهتـه 

 –قـدر املسـتطاع  –ت التحقيـق واملحاكمـة بعقاب أو تعمد إيالمه، فعندما ننأى بالطفل عن التعرض الجـراءا
والبعد به عن مخالطة املجرمني سيكون مبثابة املساعدة ىف إصالح أمرة وتعديل سلوكه عىل نحو ييستفيد معه 

  .املجتمع ىف نهاية األمر، مبواطن صالح
ة بـدال مـن وتأسيسا عىل ما تقدم، فقد رفع سن املسئولية الجنائية لألطفال إىل إثنتى عرشة سنة ميالديـ

سبع سنوات، ومع ذلك إذا كان الطفل قد جـاوز السـابعة مـن عمـره ومل يجـاوز الثانيـة عرشـة سـنة ميالديـة 
، وصدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة، تتوىل محكمة الطفل، دون غريهـا، االختصـاص بـالنظر ىف )3(كاملة

مـن القـانون  11مـن املـادة  8، 7، 2، 1البنود  أمره، ويكون لها أن تحكم عليه بأحد التدابري املنصوص عليها ىف
  . )4(2008لسنة  126

هذا ويحكم عىل الطفل الذى مل تجاوز سنه خمس عرشة سنة ميالدية كاملـة إذا ارتكـب جرميـة، بأحـد 
ويكون تدريب الطفل وتأهيلة بـان تعهـد املحكمـة . إلخ...عدة تدابري منها التوبيخ والتسليم واالختبار القضاىئ

  أحد املراكز املخصصة لذلك به إىل

                                                            
، املادة 2008لسنة  126القانون : ا الشأن، راجعىف هذ 1996لسنة  12ملزيد من التفاصيل حول املواد املضافة لقانون الطفل رقم   )1(

  .»د«مكرر116، »ج«مكرر116، »ب«مكرر116، »أ«مكرر116مكرر، 116، »أ«مكرر99مكرر،  99مكرر،  98الثانية، املواد 
  .، مرجع سبق ذكره1996لسنة  12املذكرة االيضاحية ملرشوع القانون الخاص بتعديل القانون ) 2(
  .، املادة الثالثة2008لسنة  126القانون : ، راجع1996لسنة  12ت حول التعديالت التى طالت أحكام القانون ملزيد من املعلوما  )3(
  .املعدلتان 101، املادة 94، املادة األوىل، املادة 2008لسنة  126القانون : راجع  )4(
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ويكون إيـداع الطفـل ىف إحـدى مؤسسـات الرعايـة . )1(أو أحد املصانع أو املتاجر أو املزارع التى تقبل تدريبه 
  .   )2(اإلجتامعية لألحداث التابعة للوزارة املختصة بالشئون االجتامعية

قـديم، جـاء القـانون الجديـد وىف خطوة نحو الحد من نطاق معاقبة الطفـل، وخالفـا لقـانون الطفـل ال
بتعديالت خفت من حدة العقاب املوقع عىل الطفل، حيث نص عىل أن املـتهم الـذى مل يجـاوز سـنه الثامنـة 
عرشة سنة كاملة وقت ارتكاب الجرمية ال يحكم عليه بعقوبات اإلعدام و السجن املؤبد والسجن املشدد، وإذا 

رمية عقوبتها أى من تلك العقوبات يحكم عليـه بالسـجن ارتكب الطفل الذى تجاوز سنه خمس عرشة سنة ج
  .  )3(وإذا كانت الجرمية عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس

ومن الخطوات االيجابية نحو حامية الطفـل مـا نـص عليـه القـانون الجديـد مـن حـق الطفـل ىف املسـاعدة 
وجوبا محام يدافع عنه ىف مرحلتـى التحقيـق القانونية، ورضورة أن يكون له ىف مواد الجنح املعاقب عليها بالحبس 

واملحاكمة، عىل أن تتوىل النيابة العامة أو املحكمـة نـدب هـذا املحـامى إذا مل يـتمكن الطفـل مـن ذلـك، وينىشـء 
املراقبون االجتامعيون لكل طفل متهم ىف جناية أو جنحة وقبل الترصف ىف الدعوى، ملفا يتضمن فحصا كامال لحالته 

ويجب عىل املحكمة أن تبحث تلك امللفات وما بها مـن تقـارير . ليمية والعقلية والبدنية واالجتامعيةالنفسية والتع
ويقوم رئيس محكمة الطفل أو من يندبـه مـن قضـاة املحكمـة أو خبـري بهـا بزيـارة دور . وأن تأمر بفحوص أخرى

تعاونة مع املحكمة مرة كل ثالثة أشهر املالحظة ومراكز التدريب والتأهيل ومؤسسات الرعاية وغريها من الجهات امل
  .  )4(عىل األقل للتحقق من قيامها بواجباتها ىف إعادة تأهيل الطفل

                                                            
  .املعدلتان 104، 101املرجع السابق، املادة األوىل، املادتان : للمزيد من التفاصيل، أنظر  )1(

  .29، ص  103، 102، مرجع سبق ذكره، املادتان 1996لسنة 12القانون : أنظر ايضا
  .املعدلة 107، مرجع سبق ذكره، املادة 2008لسنة  126القانون : التفاصيل) 2(
  .املعدلة 111، املادة األوىل، املادة 2008لسنة  126القانون : أنظر) 3(

  .اتفاقية حقوق الطفل، مرجع سبق ذكره: والنشء تفاصيل الحديث عن رعاية الطفولة
، مرجع سبق ذكره، 2008لسنة 126القانون : للمزيد حول أشكال التخفيف من نطاق معاقبة األطفال أو تعرضهم للخطر، أنظر

  . املعدلني) 116-112(املادة األوىل، املواد 
  .املعدلني) الفقرة الثانية(134، 127، 125املرجع السابق، املادة األوىل، املواد : أنظر) 4(

-128،  126، 124، 123، 122، 121، 120، املواد 1996لسنة  12القانون رقم : وللمزيد من التفاصيل بشأن محكمة الطفل، راجع
 .املعدلتان 134، 127، املادة األوىل، املادتان 2008لسنة  126، القانون 135-143، 133
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وينص القانون الجديد املشار إليه، عىل الحاالت التى يعد فيها الطفل معرضا للخطر وهى الحاالت التى 
أو إذا مـارس جمـع أعقـاب السـجائر أو تهدد سالمة التنشئة الواجب توافرها ومنها إذا وجد الطفـل متسـوال، 

غريها من الفضالت واملهمالت، أو خالط املنحرفني، أو إذا كان دون سن السابعة وأرتكب واقعة تشـكل جنحـة 
  . )1(ألخ...... أو جناية 

وىف سبيل النهوض بالطفل وحاميته، قرر القانون الجديـد أن تنشـأ بكـل محافظـة لجنـة عامـة لحاميـة 
كام أنشأ القانون إدارة عامة . كيلها واختصاصاتها، عىل أن تضم كل منها ممثال للمجتمع املدىنالطفولة وبني تش

  .)2(لنجدة الطفل باملجلس القومى للطفولة واألمومة، تحددت مهامها وتشكيلها من ممثىل الوزرات ذات الصلة
  :مدى االنسجام والتالقى بني الترشيع املرصى واتفاقية حقوق الطفل: ثانيا

قيقة، عندما نتحدث عن مدى االنسجام والتالقى بني الترشيعات املرصية الوطنية واالتفاقيـة الدوليـة ح
لحقوق الطفل، فإن األمر يعنى ضمن ما يعنى، بحث مدى استجابة مرص ملا أقرته اتفاقية الطفـل مـن حقـوق 

مقـدار مواءمتهـا لترشـيعاتها وما فرضته من إلتزامات، ومدى وفائها بالتزاماتهـا الدوليـة ىف هـذا الخصـوص، و 
  .لتتفق مع النص الدوىل

ولعل اتفاق النص املحىل مع النص الدوىل، لهو أكرب دليل عىل متتع السياسة املرصية بدرجـة عاليـة مـن 
درجات احرتام حقوق االنسان، مبا يعكس أن مرص ىف تفاعالتها الدولية، إمنا تسعى العتالء مكانـة متميـزة بـني 

تعمل جاهدة عىل خلق الوفـاق  –وما تزال  –ولقد كانت مرص . ق بسجل حقوق اإلنسانيتعل دول العامل فيام
وحرص مرص عـىل تحقيـق هـذا الوفـاق . بني الترشيعات املرصية عىل تنوعها واختالفها وبني االتفاقات الدولية

ه األساسـية وخاصـة يبدو لنا مام تنص عليه العديد من الترشيعات الوطنية من احرتام لحقوق اإلنسان وحريات
  .حقوق الطفل التى القت اهتامما ملحوظا خالل اآلونة األخرية

: ولعل ما ورد ىف املادتني التاسعة والعارشة من الدستور يتفـق مـع الـنص الـدوىل إذ تـنص أوالهـام عـىل
  األرسة أساس املجتمع وقوامها الدين واألخالق والوطنية«

                                                            
 .املعدلتان 98، 96ذكره، املادة االوىل، املادتان ، مرجع سبق 2008لسنة  126القانون )  1(
  .28، ص 100، مرجع سبق ذكره، املادة 1996لسنة  12املعدلة، القانون  99املعدلة، املادة  97املرجع السابق، املادة األوىل، املادة ) 2(
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أمـا ثـانيتهام  »صيل لألرسة املرصية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليدوتحرص الدولة عىل الحفاظ عىل الطابع األ  
، فاملادتـان تؤكـدان عـىل مكانـة األرسة )1(»تكفل الدولة حامية الطفولـة واألمومـة وترعـى الـنشء والشـباب«

املرصية وسعى الدولة للمحافظة عليها وتوفري الحامية للطفولة واألمومة عـىل السـواء، وهـذا مـا يـتامىش مـع 
  . تفاقية حقوق الطفل التى نشأت أساسا من أجل حامية الطفولة ورعاية النىشء وتوجيههما

واملقصود بكفالة حامية الطفل أى االلتزام مبا قررته مواثيق حقـوق اإلنسـان مـن رضورة رعايـة الطفـل 
طفل وإصدار ، ويتحقق ذلك من خالل تعديل الترشيعات الخاصة بال)2(ورفاهيته وتقديم كافة أشكال العون له

ترشيعات جديدة تحد من القيود املفروضة عليه وإقامة املستشفيات والنوادى وغري ذلك مـن األمـور الالزمـة 
  .لحياة الطفل وإال سيكون مصري الطفل الهالك والدمار

كام ينص الدستور ىف مادته السابعة عرشة، عىل التزام الدولة بتوفري خـدمات التـأمني الصـحى والتـأمني 
، ويتفق هذا النص الدستورى مع ما ورد باتفاقية حقوق الطفل، حيث اعرتفت لكل طفل )3(عى لألطفالاالجتام

، كام تؤكد عىل كفالة تحصـيل نفقـة )4(بالحق يف االنتفاع من الضامن االجتامعى، مبا يف ذلك التأمني االجتامعى
كام تالقـت اتفاقيـة الطفـل مـع الدسـتور ، )5(الطفل من الوالدين أو من األشخاص اآلخرين املسئولني ماليا عنه

فيام يتعلق بالتأمني الصحى، فقد نصت عىل حق الطفل يف التمتع بأعىل مستوى صحى ميكن بلوغه وبحقه ىف 
مرافق عالج األمراض وإعادة التأهيل الصحي واتخاذ التدابري الفعالة واملالمئة بغية إلغاء املامرسـات التقليديـة 

  .)6(التى ترض بصحة األطفال
، فهـو 1996لسنة  12رقم  ىف مرص هو قانون الطفل وباالنتقال إىل ترشيع يتعلق بالطفولة بشكل أساىس

يعد وثيقة حامئية أساسية للطفل املرصى، وقد تسببت التطورات الدوليـة ىف التفكـري جـديا ىف تعـديل قـانون 
واملـواد . سـعت ىف آليـات حاميـة الطفـلالطفل املشار إليه مبا يتواكب مع األنظمة القانونية الدوليـة التـى تو 

  القانونية الجديدة التى

                                                            
  .10، 9راجع الدستور املرصى، املادتان ) 1(
   3ذكره، املادة اتفاقية حقوق الطفل، مرجع سبق :  راجع) 2(
 .17الدستور املرصى، مرجع سبق ذكره، املادة : راجع )3(
 .3، 2، 1الفقرات  27،  26اتفاقية حقوق الطفل، مرجع سبق، ذكره، املادتان ) 4(
  .4فقرة  27املرجع السابق، املادة ) 5(
 .25، 24املادتان املرجع السابق،  )6(
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دخلت عىل قانون الطفل سيكون لها صدى مدوى ىف أرجاء مرص، ألنها جاءت منصفة للطفل بشكل كبري، وقد  
  .2008لسنة  126متت التعديالت مبوجب القانون رقم 

ة الدولية لحقوق الطفـل والترشـيع وقبل الخوض ىف الحديث عن مظاهر االنسجام والتناغم بني االتفاقي
وتعديالته مبوجب القـانون  1996لسنة  12ىف القانون  –ىف حالتنا وعىل سبيل املثال  –املرصى الوطنى املتمثل 

، البد أن نشري إىل أن قانون الطفل قبل تعديالته، مل يرق إىل مستوى ما أقرته اتفاقية حقـوق  2008لسنة  126
ألحداث التوازن املطلوب بني النص  2006لسنة  126، ومن ثم فقد جاء القانون رقم الطفل إال ىف حدود معينة

  .الدوىل والنص الوطنى
من قانون الطفل بعد تعديلها لتـنص عـىل كفالـة الدولـة لحاميـة  1وعىل هذا النحو، فقد جاءت املادة 

فضـال عـن ضـامن كفالـة الدولـة الطفولة واألمومة ورعاية األطفال وتهيئة املناخ الصحى املناسـب لتنشـئتهم، 
لحقوق الطفل الواردة باالتفاقات الدولية النافذة ىف مواجهة مرصـ وصـوال إىل الحـد األدىن مـن الحقـوق التـى 

املعدلة عىل حق الطفل ىف الحياة والبقاء والنمو ىف كنف  3يجب أن يتمتع بها الطفل املرصى، كام تنص املادة 
التمتع مبختلف وسائل الحامية ضد أشكال العنف والرضر أو اإلساء البدنية أرسة متامسكة ومتضامنة والحق ىف 

أو النفسية، وتقىض هذه املادة بحق الطفل ىف تكوين آرائه الخاصة وىف الحصول عىل املعلومـات التـى متكنـه 
 من تكوين هـذه اآلراء، وتكـون لحاميـة الطفـل ومصـالحه الفضـىل األولويـة ىف جميـع القـرارات واالجـراءات

من اتفاقية الطفل، حيث أكدتا عىل التزام الدول باتخاذ جميع  3، 2ويتفق ذلك مع املواد .)1(املتعلقة بالطفولة
التدابري املناسبة لحامية الطفل من جميع أشكال التمييز أو العقاب القامئة عىل أساس مركز والـدى الطفـل أو 

م أو آرائهـم املعـرب عنهـا أو معتقـداتهم، عـىل أن توضـع األوصياء القانونيني عليه أو أعضاء األرسة، أو أنشـطته
مصالح الطفل الفضىل ىف االعتبار ىف جميع اإلجراءات التى تتعلق باألطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعايـة 

وتتخـذ الـدول جميـع . االجتامعية العامة أو الخاصة، أو املحاكم أو السلطات اإلداريـة أو الهيئـات الترشـيعية
الترشيعية واإلدارية املالمئة، كام تتقيد املؤسسـات واإلدارات واملرافـق املسـئولة عـن رعايـة أو حاميـة  التدابري

  األطفال باملعايري التي وضعتها السلطات املختصة، خاصة ىف مجاىل السالمة والصحة وىف عدد موظفيها

                                                            
، 2008لسنة  126القانون : ، راجع1996لسنة  12املعدلتني من قانون الطفل رقم ) 3( ،)1(للمزيد من التفاصيل حول املادتني  ) 1(

  .مرجع سبق ذكره



  العاملية يف مجال حقوق اإلنسان االلتزامات

317 

  

  .)1(وصالحيتهم للعمل، وكذلك من ناحية كفاءة اإلرشاف 
وتنسجم مع اتفاقية الطفل، حق الطفل ىف  1996لسنة  12ردها قانون الطفل رقم ومن الحقوق التى أو 

، حـق  2008، فقد أكدت تعديالت قانون الطفل األخرية لعام )2(النسب إىل والديه الرشعيني والحق ىف الجنسية
ريهام وهو حق الطفل ىف النسب إىل والديه الرشعيني فأعطته الحق ىف إثبات نسبه إىل والديه الرشعيني دون غ

ـعى بكافـة  مقرر مبوجب الرشائع الساموية جميعا، وأباح التعديل للطفل أن يسـتعني عنـد إثبـات نسـبه الرش
الوسائل العلمية الحديثة، كالبصمة الوارثية وغريها من الوسائل، وال يتناقض ذلك مـع أحكـام الدسـتور، وهـذا 

  .)3(حق الطفل ىف معرفة والديه وتلقى رعايتهام من اتفاقية الطفل التى أكدت عىل 7مام يتفق مع املادة 
ويؤكد قانون الطفل عىل حق الطفل ىف الحياة من خالل توفري كل ما يلزم لبقاءه واستمرار حياته ومناءه 
وعىل األخص حقه ىف الرضاعة والحضانة واملأكل وامللبس واملسـكن ورؤيـة والديـه ورعايـة أموالـه، كـام يقـرر 

المة الطفل أنه ال يجوز منح الطفل ترخيصا بقيادة أى مركبة آلية، ويعاقب بالحبس أو القانون بغية تحقيق س
، ويعاقب بذات العقوبة كل من أجر للطفل أو مكنه عىل أى )4(الغرامة كل طفل يقود مركبة آلية بغري ترخيص

أشهر، وإيقاف رخصة  نحو من قيادة مركبة آلية، ويجوز للمحكمة إيقاف رخصة املركبة ملدة ال تزيد عىل ثالثة
وهذا ما يتفق مع ما جاءت به اتفاقية حقوق الطفل حيث اعرتفت بأن . )5(املكان املخصص للتأجري لنفس املدة

وهذا ال يتأىت إال . )6(للطفل حقا أصيال ىف الحياة، وأكدت سعيها لتحقيق بقاء الطفل ومنوه إىل أقىص حد ممكن
  . ات التى تضمن سالمته وبقاءه حيا آمنامن خالل محارصة الطفل بجملة من الترشيع

                                                            
  . 3، 2، 1اتفاقية حقوق الطفل، مرجع سبق ذكره ،  املواد : راجع  )1(
  .6 -1، مرجع سبق ذكره، ص ص 1996لسنة  12قانون الطفل رقم : ملزيد من التفاصيل، راجع) 2(

  .، مرجع سبق ذكره2008لسنة  126انون الق: وراجع كذلك
 .1فقرة  7اتفاقية حقوق الطفل، مرجع سبق ذكره، املادة : راجع) 3(
 .15، ص 50، مرجع سبق ذكره، املادة 1996لسنة  12قانون الطفل رقم : راجع التفاصيل) 4(
، 1996لسنة  12القانون : للمزيد، راجع). الثالثةالفقرة (50، املادة الثانية، املادة 2008لسنة  126القانون : راجع تفاصيل ذلك ) 5(

 .15، ص )52-51(املادتان 
  .1، ص 7، املجلس القومى للطفولة واألمومة، مرجع سبق ذكره، املادة 1996لسنة  12أنظر قانون الطفل رقم ) 6(

  .2،  1، فقرتيها  6اتفاقية حقوق الطفل، مرجع سبق ذكره، املادة : أنظر كذلك
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وتتفق نصوص قانون الطفل مع اتفاقية حقوق الطفل ىف مسألة تسجيل الطفل والحق ىف االسم 
واكتساب الجنسية حيث أكد النصان الوطنى والدوىل عىل رضورة تسجيل اسم الطفل ىف السجالت املخصصة 

وىف سبيل التطبيق العمىل . )1(ألحكام السائدة ىف الدولةلذلك فور والدته وأن يكون لكل طفل جنسيته وفقا ل
لإلرساع ىف عملية تسجيل املواليد، جعل املرشع املرصى الحصول عىل شهادة امليالد األوىل للطفل بغري رسوم، 
ومل يوقفها عىل االشرتاك ىف صندوق التأمني عىل األرسة، وذلك بعد أن تبني إحجام الكثريين عن إثبات واقعة 

يالد؛ تهربا من سداد اإلشرتاك التأمينى، كام أصبح لألم الحق ىف استخراج شهاد امليالد لوليدها، وذلك تجنبا امل
  .لضياع حق الطفل ىف إثبات واقعة امليالد، حال وجود خالف بني أمه وأبيه

 وقد نص قانون الطفل عىل الحق ىف الصحة والسالمة من األمراض وتوفري العالج الالزم للطفل من
تطعيم وتحصني وخالفة من خالل مكاتب الصحة والواحدات الصحية، وعىل رضورة أن يكون للطفل بطاقة 

ونص كذلك عىل عدم جواز إضافة أى مواد . صحية يثبت فيها الطبيب الحالة الصحية للطفل بشكل منتظم
طفال إال إذا كانت ملونة أو حافظة أو أى إضافات غذائية إىل األغذية واملستحرضات املخصصة لتغذية األ 

مطابقة للرشوط، وتكون أغذية األطفال خالية من املواد الضارة بالصحة ومن الجراثيم املعدية، كام يحظر 
  .)2(تداول تلك األغذية واملستحرضات أو اإلعالن عنها

وأكد التعديل الجديد أيضا عىل حق الطفل ىف الحصول عىل خدمات الرعاية الصحية واالجتامعية 
متتعه بأعىل مستوى لتلك الخدمات مع كفالة تزويد كافة أفراد املجتمع، خاصة الطفل ووالديه، بأية وضامن 

معلومات تؤدى إىل املحافظة عىل صحة الطفل وسالمة بدنه وتكفل ىف جميع الحاالت حقه ىف بيئة صالحة 
، كام يحظر عىل متوىل رعاية )3(وصحية ونظيفة واتخاذ جميع التدابري الفعالة إللغاء املامرسات الضارة بصحته

الطفل عند مامرسته حق التأديب عىل الطفل أن يعرضه عمدا ألى إيذاء بدىن ضار أو مامرسة غري مرشوعة ، 
  ويكون للجنة الفرعية لحامية الطفولة املختصة

                                                            
 7اتفاقية الطفل، مرجع سبق ذكره، املادة : ، راجع ايضا14، 6، 5، مرجع سبق ذكره، املواد 1996لسنة  12ون الطفل رقم قان: راجع) 1(

 .2، 1فقره 
  .8-7، ص )30- 25(، مرجع سبق ذكره، املواد1996لسنة  12قانون الطفل املرصى رقم : ملزيد من املعلومات والتفاصيل ، أنظر) 2(
  .مكرر املضافة 7، مرجع سبق ذكره، املادة الثانية، املادة 2008لسنة  126القانون : أنظر ) 3(
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رصى آنفا مع ويتبني لنا اتفاق ما أورده قانون الطفل امل. )1(اتخاذ االجراءات القانونية عند مخالفة هذا النص 
من اتفاقية الطفل إذ تعرتف الدول األطراف فيها بحق الطفل يف التمتع بأعىل مستوى  25،  24نصوص املواد 

وبذل قصارى الجهد لضامن أال . صحى ميكن بلوغه وبحقه ىف مرافق عالج األمراض وإعادة التأهيل الصحي
  .)2(يحرم أى طفل من حقه ىف الحصول عىل خدمات الرعاية الصحية

ومل تخرج قضايا الرعاية االجتامعية من دائرة اهتامم قانون الطفل، فقد نـص عـىل تـوفري دور الحضـانة 
التى تهدف تحقيق عدد من األهداف منها تهيئة األطفال بدنيا وثقافيا ونفسيا وأخالقيا، فضال عن تلبية حاجة 

، ويـنص قـانون الطفـل ىف )3(ية املناسبة ألعامرهماألطفال إىل الرتويح ومزاولة األلعاب واألنشطة الرتفيهية والفن
ـوط املقـررة لـدور الحضـانة،  -كذلك-تعديالته عىل أنه ينشأ ىف كل سجن للنساء دار للحضانة يتوافر فيها الرش

يسمح فيها بإبداع أطفال السجينات حتى بلوغ الطفل سن أربع سنوات، عىل أن تالزم األم طفلها خالل السـنة 
حيـث جـاء فيهـا أن الـدول   18ويتفق ذلك مع مـا أقرتـه اتفاقيـة الطفـل ىف مادتهـا رقـم . )4(األوىل من عمره

األطراف ىف االتفاقية تكفل تطوير مؤسسات ومرافق خـدمات ورعايـة األطفـال وأن تضـمن ألطفـال الوالـدين 
ـى بتقريـره إنشـاء)5(العاملني حق االنتفاع بخدمات ومرافق رعاية الطفـل دور حضـانة  ، بـل إن القـانون املرص

  . ملحقا بسجن النساء، يكون قد بلغ من احرتام حقوق الطفل حدا كبريا
ويقرر القانون ما يعرف بنظام األرس البديلة وهو نظام يهدف إىل توفري الرعاية االجتامعية والنفسية 

أرسهم والصحية واملهنية لألطفال الذين جاوزت أعامرهم سنتني والذين حالت ظروفهم دون أن ينشأوا ىف 
، ويتامىش هذا الوضع )6(الطبيعية، وذلك بغية تربيتهم تربية سليمة وتعويضهم عام فقدوه من عطف وحنان

  مع نصوص اتفاقية

                                                            
  ".أ"مكرر  7املرجع السابق، املادة الثانية، مادة ) 1(
  .25، 24اتفاقية الطفل، مرجع سبق ذكره، املواد : للمزيد من التفاصيل ، راجع) 2(
  .13-9، ص ص 45حتى 31ذكره، املواد من ، مرجع سبق 1996لسنة  12القانون :  ملزيد من التفاصيل، راجع) 3(

  .املضاف) 5البند (، 32، مرجع سبق ذكره، املادة الثانية، املادة  2008لسنة  126القانون : أنظر أيضا
  .مكرر املضافة 31، مرجع سبق ذكره، املادة الثانية، املادة 2008لسنة  126القانون : راجع ىف ذلك )4(
  .18بق ذكره، املادة اتفاقية حقوق الطفل، مرجع س) 5(
  .13، ص 46، مرجع سبق ذكره، املادة  1996لسنة  12قانون الطفل رقم ) 6(
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من بيئته العائلية، أو الذى ال  - بصفة مؤقتة أو دامئة  - للطفل املحروم " الطفل امللزمة ملرص حيث جاء فيها  
الفضىل، الحق ىف حامية ومساعدة خاصتني توفرهام الدولة، فوفقا  يسمح له بالبقاء فيها وحفاظا عىل مصالحة

لقوانينها الوطنية، يجب توفري رعاية بديلة ملثل هذا الطفل، وميكن أن تشمل هذه الرعاية، جملة أمور، 
 كالحضانة، أو الكفالة الواردة يف القانون اإلسالمي، أو التبني، أو عند الرضورة، اإلقامة يف مؤسسات مناسبة

  . )1(لرعاية األطفال
وىف هذا الخصوص، يعترب نادى الطفل املشار إليه ىف القانون املرصى، مبثابة مؤسسة اجتامعية وتربوية تكفل 
الرعاية االجتامعية لألطفال من سن السادسة إىل الرابعة عرشة، عن طريق شغل أوقات فراغهم بالوسائل واألساليب 

  .    )2(الرتبوية السليمة
تعديالت الواردة عىل قانون الطفل إىل أن هناك صنوف من األطفال يكون لهم الحق ىف وتشري ال

الحصول عىل معاش شهرى من الوزارة املختصة بالتضامن االجتامعى ال يقل عن ستني جنيها وفقا لقانون 
أوردته ، ولعل هذا األمر يتفق رصاحة مع ما )3(الضامن االجتامعى لعدد من الفئات التى حددها القانون

اتفاقية الطفل ىف هذا الخصوص، حيث اعرتفت لكل طفل بالحق يف االنتفاع من الضامن االجتامعى، مبا ىف ذلك 
التأمني االجتامعى، واتخاذ التدابري الالزمة لتحقيق اإلعامل الكامل ملثل هذا الحق وفقا لقانون الدولة املعنية، 

عاة موارد وظروف الطفل واألشخاص املسئولني عن إعالته، كام كام تقوم مبنح اإلعانات، عند االقتضاء، مع مرا
 .)4(أقرت لكل طفل الحق ىف مستوى معيىش مالئم لنموه البدىن والعقىل والروحى واملعنوى واالجتامعى

ومن مظاهر حرص املرشع املرصى عىل توفري دعائم الضامن االجتامعى لألطفال، أن جاءت تعديالت 
إنشاء صندوق يتبع املجلس القومى للطفولة واألمومة يسمى صندوق رعاية الطفولة قانون الطفل بالنص عىل 

، وتكون له الشخصية اإلعتبارية املستقلة وموازنة خاصة برئاسة األمني العام للمجلس املذكور، )5(واألمومة
  وملجلس إدارة الصندوق اتخاذ ما يلزم لتنمية مواد الصندوق، وإنشاء املدارس

                                                            
 .20اتفاقية حقوق الطفل، مرجع سبق ذكره، املادة  )1(
  .14، ص )48-47(، مرجع سبق ذكره، املادتان 1996لسنة  12القانون رقم ) 2(
  .املعدلة 49الوىل، املادة ، مرجع سبق ذكره، املادة ا2008لسنة  126القانون ) 3(
 .3، 2، 1فقرة  27،  26اتفاقية حقوق الطفل، مرجع سبق ذكره، املادة ) 4(
مكرر، 144، مرجع سبق ذكره، املادة الثانية، املواد املضافة 2008لسنة  126القانون : ملزيد من املعلومات حول الصندوق، أنظر) 5(

  . »ج«مكرر144، »ب«مكرر144، »أ«مكرر144
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لخاصة بالطفل وإقامة املرشوعات والحفالت واألسواق الخريية وتوزيع اإلعانات عـىل الجهـات واملستشفيات ا 
إلخ، وتتكون موارده من عدة مصادر كاملوازنة العامة للدولة والغرامات ومقابل التصـالح ىف ...املهتمة بالطفولة

  .إلخ..الجرائم املنصوص عليها بالقانون الجديد والهبات والتربعات
شاء صندوق رعاية الطفولة واألمومة، أحد اهم النتائج التى أسفرت عن جهد املجلـس القـومى وميثل إن

بااللتزامات امللقاة عىل عاتق مرص من جراء  -قدر املستطاع -للطفولة واألمومة ىف مجال رعاية الطفل، والوفاء 
  .ها الرسميةتصديقها عىل اتفاقية حقوق الطفل التى باتت بهذه املثابة، قانونا من قوانين

وعىل صعيد التعليم، يالحظ أن الدولة قد أولت مسألة تعليم الطفل عناية خاصـة، حيـث هـدفت مـن 
وراء تعليم الطفل تحقيق عدة غايـات أهمهـا، تنميـة شخصـية الطفـل ومواهبـه وقدراتـه العقليـة إىل اقىصـ 

ل الحق ىف االلتحاق برياض األطفال لألطفا 1996لسنة  12، وعىل هذا النحو فقد كفل القانون رقم )1(إمكاناتها
ثم يلتحـق . بهدف مساعدتهم عىل تحقيق التنمية الشاملة واملتكاملة ىف املجاالت العقلية والبدنية والوجدانية

الطفل مبرحلة التعليم ما قبل الجامعى، األساىس بحلقتيه ثـم مرحلـة التعلـيم الثـانوى بأنواعـه والتـى تهـدف 
، ونالحـظ االتسـجام مـا بـني )2(ىل والجـامعى، ومـن ثـم املشـاركة ىف الحيـاة العامـةإعداد الطالب للتعليم العا

الترشيع الوطنى والدوىل، إذ تنص اتفاقية الطفل عىل حـق الطفـل ىف التعلـيم، مـع مراعـاة عـدة تـدابري منهـا 
طفـال، وجعـل تشجيع تطوير شتى أشكال التعليم الثانوى، سواء العام أو املهنى، وتوفريها وإتاحتها لجميـع األ 

التعليم العاىل، بشتى الوسائل املناسبة، متاحا للجميع، فضال عن تشجيع الحضور املنتظم ىف املدارس والتقليـل 
كام تسعى االتفاقية لشجيع التعاون الدوىل ىف األمور املتعلقة بالتعليم، بهـدف اإلسـهام ىف  .)3(الترسبمن معدالت 

  .)4(العامل اءالقضاء عىل الجهل واألمية ىف جميع أنح
ـة  وفيام يتعلق بعاملة األطفال فقد نص قانون الطفل عىل حظر تشغيل األطفال قبل بلوغهم أربـع عرش
سنة ميالدية كاملة، كام يحظر تدريبهم قبل بلوغهم إثنتى عرشة سنة ميالدية ويرخص بتشغل هؤالء األطفـال 

  ىف أعامل موسمية ال ترض بصحتهم أو

                                                            
  .املعدلة 2فقرة  54املعدلة، املادة  53ملرجع السابق، املادة األوىل، املادة ا) 1(
  .17-16، ص ص )61-55(، املواد 1996لسنة  12القانون رقم ) 2(
  .1الفقرة  28اتفاقية حقوق الطفل، مرجع سبق ذكره، املادة  )3(
  .3، 2الفقرتني  28املرجع السابق، املادة ) 4(



    املركز  القومي

322 

  

، كام يحظر تشـغيل الطفـل ىف )1(رار من املحافظ املختص بعد موافقة وزير التعليممبواظبتهم عىل الدراسة بق 
أى نوع من أنواع األعامل التى ميكن، بحكم طبيعتها أو ظروف القيام بها ، أن تعرض صحة أو سالمة أو أخالق 

اتفاقيـة  وىف هذا الخصوص نلحظ انسـجاما بـني الترشـيعني املحـىل والـدوىل حيـث اعرتفـت. )2(الطفل للخطر
حقوق الطفل بحقه ىف الحامية من االستغالل االقتصادى ومن أداء أى عمل يرجح أن يكون خطريا أو أن ميثـل 
إعاقة لتعليمه، أو أن يكون ضارا بصحته أو بنموه البدىن، أو العقىل، أو الروحى، أو املعنوى، أو االجتامعى، كام 

ة واالجتامعية والرتبوية التى تحول دون ذلك، من قبيل تحديد تضمن اتخاذ الدول، التدابري الترشيعية واإلداري
عمر أدىن لاللتحاق بعمل ما، وضع نظام مناسب لساعات العمل وظروفه، وفرض عقوبات أو جزاءات مناسـبة 

  . )3(لضامن تحقيق ما تقدم
إلحاقهم وىف سبيل تأكيد حقوق الطفل العامل أوجب قانون الطفل إجراء الفحوص الطبية لألطفال قبل 

بالعمل للتأكد من أهليتهم الصحية ألداء مثل هذا العمل، عىل أن يتم الفحص بشكل دورى، مـرة عـىل األقـل، 
كل سنة، وىف جميع األحوال يجب أال يسبب العمـل آالمـا أو أرضارا بدنيـة أو نفسـية للطفـل، أو يحرمـه مـن 

  .)5(حقوق الطفل ىف مادتها الثانية والثالثني ، وهذا ما أكدت عليه اتفاقية)4(فرصته ىف اإلنتظام ىف التعليم
وتحقيقا ألبعاد إنسانية، وهى األساس الذى بنى عليه قـانون الطفـل، تكفـل الدولـة وقايـة الطفـل مـن 
اإلعاقة ومن كل عمل من شأنه اإلرضار بصحته أو بنموه البدىن أو العقـىل أو الروحـى أو االجتامعـى، وتعمـل 

وتتخـذ . للكشف املبكر عن اإلعاقة وتأهيل وتشغيل املعاقني عند بلوغ سـن العمـل عىل اتخاذ التدابري الالزمة
، وللطفل املعاق الحـق )6(التدابري املناسبة إلسهام اإلعالم ىف برامج التوعية واإلرشاد ىف مجال الوقاية من اإلعاقة

  ىف التأهيل لتمكينه من التغلب عىل اآلثار الناشئة عن عجزة وتلتزم

                                                            
  .19، ص 64، مرجع سبق ذكره، املادة 1996لسنة  12القانون ) 1(
  .املعدلة 65، مرجع سبق ذكره، املادة األوىل، املادة 2008لسنة  126القانون : أنظر) 2(

 2008لسنة  126، القانون 21-19، ص ص 74، 72،73، 69،71، 67، 66، املواد 1996لسنة  12القانون : ملزيد من التفاصيل، راجع
  .املعدلتان 70، 67ن ، املادة الثانية، املادتا

 .32اتفاقية حقوق الطفل، مرجع سبق ذكره،املادة  )3(
  .مكرر املضافة 65، املادة الثانية ، املادة 2008لسنة  126القانون ) 4(
 .32اتفاقية حقوق الطفل، مرجع سبق ذكرهن املادة : راجع) 5(
  .املعدلة 75املادة  ، مرجع سبق ذكره، املادة األوىل،2008لسنة  126القانون : أنظر ) 6(
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العاملة مبعاونة املعاقني املقيدين لديها ىف االلتحاق باألعامل التى تناسـب أعامرهـم وكفـايتهم  مكاتب القوى 
  .)1(ومحال إقامتهم، وتتمتع األجهزة التعويضية وغريها مام يلزمهم باإلعفاء من الرضائب والرسوم

املعـاق الحـق ىف  ىف هـذا الشـأن تلـك التـى تكفـل للطفـل 2008لعـام  126ومن املواد املستحدثة بالقانون 
التدريب والتأهيل ىف ذات املدارس املتاحة لغري املعاقني، وذلك فيام عدا الحاالت االستثنائية وىف هذه الحاالت تقوم 
الدولة بتأمني التعليم والتدريب ىف فصول أومدارس أو مؤسسات أو مراكز خاصة بحسب األحوال عىل أن تتوافر فيها 

  .)2(حتياجات الطفل املعاق وقريبة من مكان إقامتهعدة رشوط كأن تكون مالمئة ال 
ولعل ما أىت به قانون الطفل وتعديالته بشأن الطفل املعاق لبمثابة تطبيـق منـوذجى ملـا أقرتـه اتفاقيـة 
الطفل، حيث اعرتفت تلك االتفاقية برضورة متتـع الطفـل املعـوق عقليـا أو جسـديا بحيـاة كاملـة وكرميـة، يف 

وتعزز اعتامده عىل النفس وتيرس مشاركته الفعلية يف املجتمع، وتكفل له حق التمتـع ظروف تكفل له كرامته 
برعاية خاصة وتوفر املوارد واملساعدات الالزمة ىف هذا الخصوص، مبا يتالءم مع حالة الطفـل وظـروف والديـه 

الطفـل املعـوق  أو غريهام ممن يرعونه، وتوفر هذه املساعدات مجانا، كام تؤكد االتفاقية عىل ضـامن حصـول
فعال عىل التعليم والتدريب، وخـدمات الرعايـة الصـحية، وخـدمات إعـادة التأهيـل، واإلعـداد ملامرسـة عمـل 
مناسب، والفرص الرتفيهية عىل أن يكون تلقيـه ذلـك بصـورة تـؤدى إىل تحقيـق االنـدماج االجتامعـى والنمـو 

اف االتفاقيـة سياسـة تشـجيع تبـادل املعلومـات الفردى، مبا يف ذلك منوه الثقاىف والروحى ومن هنا تبنت أطـر 
  .)3(املناسبة يف ميدان الرعاية الصحية الوقائية والعالج الطبى والنفىس والوظيفى لألطفال املعوقني

مبوجب قانون الطفل، تكفل إشباع حاجات  –مرص  - ومام هو جدير بالذكر ىف هذا الصدد أن الدولة 
أدب وفنون ومعرفة وتربط ذلك بقيم املجتمع ىف إطار الرتاث اإلنساىن الطفل الثقافية ىف شتى مجاالتها من 

والتقدم العلمى الحديث، وعىل هذا النحو تم إنشأ مكتبات األطفال ىف كل قرية وىف األحياء واألماكن العامة، 
  أو وكذا أنشئت نوادى ثقافة الطفل وألحق بكل منها مكتبة أو دار سينام أو مرسح، عىل أن يتم حظر نرش 

                                                            
 .املعدلة 86، املادة األوىل، املادة 2008لسنة  126، القانون 24-22، ص ص)85 – 76( ، املواد1996لسنة  12القانون : أنظر التفاصيل) 1(
  .مكرر املضافة 76، املادة الثانية، مادة  2008لسنة  126القانون : للتفاصيل، راجع) 2(
 .23سبق ذكره، املادة  اتفاقية حقوق الطفل، مرجع) 3(
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عرض أو تداول أى مطبوعات أو مصنفات فنية مرئية أو مسموعة خاصة بالطفل تخاطب غرائزه الدنيا، ومن 
، ويتفق ذلك مع ما قررته )1(يجب اإلعالن بطريقة واضحة مبا يفيد حظر مشاهدة بعض العروض عىل األطفال

حرية ىف الحياة الثقافية وىف اتفاقية حقوق الطفل ىف هذا الشأن عند أكدت عىل حق الطفل ىف املشاركة ب
  . )2(الفنون

وفيام يتعلق باملعاملة الجنائية للطفل املرصى، وضعت الدولة ضمت أولوياتها إحداث قدر من التـوازن 
، مسـايرة ألحـدث االتجاهـات الدوليـة ىف مجـال معاملـة األطفـال )3(فيام يتعلـق باملعاملـة الجنائيـة لألطفـال

عاتق مرص واملقررة مبوجب اتفاقية حقوق الطفـل،  ومـن ثـم فقـد تبنـت ت امللقاة عىل ، وتطبيقا لاللتزاما)4(جنائيا
الدولة سياسة ترشيعية متطورة تنهض عىل تضييق نطاق معاقبة الطفل، من منطلق أن الطفل مجنيا، ومحاولـة األخـذ 

جرمني مام سـيكون لـه اثـره بيده وتقويم اعوجاجه، والحيلولة دون تعريضه الجراءات التحقيق واملحاكمة ومخالطة امل
  .االيجاىب ىف إصالح أمرة وتعديل سلوكه

وتحقيقا لإلنصاف الذى تنادى به املواثيق الدولية لحقوق االنسان عامة، واتفاقية حقوق الطفل خاصـة، 
تم رفع سن املسئولية الجنائية لألطفال إىل إثنتى عرشة سنة ميالدية بدال من سبع سنوات ومـع ذلـك إذا كـان 

، وصـدرت منـه واقعـة تشـكل )5(ل قد جاوز السابعة من عمره ومل يجاوز الثانية عرشة سنة ميالدية كاملةالطف
جناية أو جنحة، تتوىل محكمة الطفل، دون غريها، االختصاص بالنظر ىف أمره، ويكون لها أن تحكم عليه بأحـد 

واملعدلـة  1996لسـنة  12الطفـل رقـم  من قـانون 101من املادة  8، 7، 2، 1التدابري املنصوص عليها ىف البنود 
  .)6(2008لسنة  126بالقانون رقم  

وينص القانون الجديد عىل الحاالت التى يعد فيها الطفل معرضا للخطر وهى الحاالت التى تهدد سالمة 
  التنشئة الواجب توافرها ومنها إذا وجد الطفل متسوال، أو إذا

                                                            
 .26- 25، ص ص )93-87(، املواد1996لسنة  12قانون الطفل : راجع تفاصيل ذلك) 1(
  . 31اتفاقية حقوق الطفل، مرجع سبق ذكره، املادة ) 2(
 126القانون : بخصوص املعاملة الجنائية لألطفال، راجع 1996لسنة  12ملزيد من التفاصيل حول املواد املضافة لقانون الطفل رقم ) 3(

، »ج«مكرر116، »ب« مكرر116، »أ«مكرر116مكرر، 116، »أ«مكرر99مكرر،  99مكرر،  98، املادة الثانية، املواد 2008لسنة 
  .»د«مكرر116

  .، مرجع سبق ذكره1996لسنة  12املذكرة االيضاحية ملرشوع القانون الخاص بتعديل القانون ) 4(
  .، املادة الثالثة2008لسنة  126القانون : ، راجع1996لسنة  12التى طالت أحكام القانون  ملزيد من املعلومات حول التعديالت) 5(
  .املعدلتان 12من قانون الطفل رقم  101، املادة 94، املادة األوىل، املادة 2008لسنة  126القانون : راجع) 6(
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  . )1(ألخ...... مارس جمع أعقاب السجائر 
سبيل النهوض بالطفل وحاميته، قرر القانون أن تنشأ بكل محافظة لجنة عامة لحامية الطفولة وبني  وىف

كام أنشأ القانون إدارة عامة لنجدة . تشكيلها واختصاصاتها، عىل أن تضم كل منها ممثال للمجتمع املدىن
  .)2(الوزرات ذات الصلةالطفل باملجلس القومى للطفولة واألمومة، تحددت مهامها وتشكيلها من ممثىل 

هذا ويحكم عىل الطفل الذى مل تجاوز سنه خمس عرشة سنة ميالدية كاملة إذا ارتكب جرمية، بأحد عدة 
ويكون تدريب الطفل وتأهيلة بان تعهد املحكمة به إىل أحد . إلخ...تدابري منها التوبيخ والتسليم واالختبار القضاىئ

ويكون إيداع الطفل ىف إحدى . )3(أو املتاجر أو املزارع التى تقبل تدريبه املراكز املخصصة لذلك أو أحد املصانع
  .   )4(مؤسسات الرعاية اإلجتامعية لألحداث التابعة للوزارة املختصة بالشئون االجتامعية

وىف خطوة نحو الحد من نطاق معاقبة الطفل، وخالفا لقانون الطفل القديم، جاء القانون الجديد 
حدة العقاب عىل الطفل، حيث نص عىل أن املتهم الذى مل يجاوز سنه الثامنة عرشة سنة  بتعديالت خفت من

كاملة وقت ارتكاب الجرمية ال يحكم عليه بعقوبات اإلعدام و السجن املؤبد والسجن املشدد، وإذا ارتكب 
ن وإذا الطفل الذى تجاوز سنه خمس عرشة سنة جرمية عقوبتها أى من تلك العقوبات يحكم عليه بالسج

  .  )5(كانت الجرمية عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس
ومن الخطوات االيجابية نحو حامية الطفل ما نص عليه القانون الجديد من حق الطفل ىف املساعدة 

القانونية، رضورة أن يكون له ىف مواد الجنح املعاقب عليها بالحبس وجوبا محام يدافع عنه ىف مرحلتى 
  ، وينىشء املراقبونالتحقيق واملحاكمة

                                                            
 .املعدلتان 98، 96املرجع السابق، املادة االوىل، املادتان ) 1(
  .28، ص 100، مرجع سبق ذكره، املادة 1996لسنة  12املعدلة، القانون  99املعدلة، املادة  97جع السابق، املادة األوىل، املادة املر ) 2(
  .املعدلتان 104، 101، مرجع سبق ذكره، املادة األوىل، املادتان 2008لسنة  126القانون :  للمزيد من التفاصيل، أنظر) 3(

  .29، ص  103، 102، مرجع سبق ذكره، املادتان 1996نةلس 12القانون : أنظر ايضا
  .املعدلة 107، مجع سبق ذكره،  املادة األوىل، املادة 2008لسنة  126القانون : التفاصيل) 4(
  .املعدلة 111ااملرجع السابق، املادة األوىل، املادة : أنظر) 5(

  .مرجع سبق ذكرهاتفاقية حقوق الطفل، : تفاصيل الحديث عن رعاية الطفولة والنشء
، مرجع سبق ذكره، 2008لسنة  126القانون : للمزيد حول أشكال التخفيف من نطاق معاقبة األطفال أو تعرضهم للخطر، أنظر

  . املعدلني) 116-112(املادة األوىل، املواد 
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االجتامعيون لكل طفل متهم ىف جناية أو جنحة وقبل الترصف ىف الدعوى، ملفا يتضمن فحصا كامال لحالته  
النفسية والتعليمية والعقلية والبدنية واالجتامعية ويجب عىل املحكمة أن تبحث تلك امللفات وما بها من 

  .)1(تقارير وان تأمر بفحوص أخرى
ذا العرض التحليىل القانوىن املوجز بشأن موقف القانون املرصى من املعاملة ويتضح من خالل ه

الجنائية لألطفال، أن هناك اتفاق واضح بني الترشيع الوطنى املرصى واتفاقية حقوق الطفل ىف هذا الخصوص، 
ات العقابية عىل اإلجراء –نهائيا  –وأهمية تخفيف العقوبات الجنائية املوقعة عىل األطفال إىل حد القضاء 

الجنائية ضد األطفال، فقد أوجبت اتفاقية الطفل، مراعاة ترتيبات وتدابري خاصة عند التعاطى مع األطفال من 
الناحية الجنائية ووضع القيود والحدود عىل انتهاك إنسانية األطفال ىف هذا الخصوص، ومن ثم فقد كفلت 

أو لغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو االتفاقية عدة أمور منها، أال يعرض أى طفل للتعذيب 
الالإنسانية أو املهينة، أال تفرض عقوبة اإلعدام أو السجن مدى الحياة بسبب جرائم يرتكبها أشخاص تقل 
أعامرهم عن مثاىن عرشة سنة دون وجود إمكانية لإلفراج عنهم، وأال يحرم أى طفل من حريته بصورة غري 

ويجب أن يجرى اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقا للقانون وال يجوز مامرسته إال قانونية أو تعسفية، 
  .كملجأ أخري وألقرص فرتة زمنية مناسبة

وألزمت االتفاقية الدول األطراف برضورة فصل كل طفل محروم من حريته عن البالغني، ما مل يعترب أن 
قاء عىل اتصال مع أرسته عن طريق املراسالت والزيارات، مصلحة الطفل تقتىض خالف ذلك، ويكون له الحق يف الب

الحق ىف الحصول برسعة عىل مساعدة  - كذلك  - إال ىف الظروف االستثنائية، ويكون لكل طفل محروم من حريته 
قانونية، فضال عن الحق ىف الطعن ىف رشعية حرمانه من الحرية أمام محكمة أو سلطة مختصة مستقلة، وىف أن 

  .)2(القبيل برسعة يف أى إجراء من هذايجرى البت 
نخلص من كل ما تقدم أن مرص استطاعت أن توفق بني ما التزمت به مبوجب اتفاقية األمم املتحدة 

  .لحقوق الطفل ىف جانب كبري منها، وترشيعاتها الداخلية ممثلة ىف قانون الطفل وتعديالته

                                                            
  .املعدلني) الفقرة الثانية(134، 127، 125املرجع السابق، املادة األوىل، املواد : أنظر  )1(

-128،  126، 124، 123، 122، 121، 120، املواد 1996 لسنة 12القانون رقم : لمزيد من التفاصيل بشأن محكمة الطفل، راجعول
 .املعدلتان 134، 127، املادة األوىل، 2008لسنة  126، القانون 135-143، 133

  .37اتفاقية حقوق الطفل، مرجع سبق ذكره، املادة ) 2(
 . 40، 39، 38املرجع السابق، املواد : املعاملة الجنائية لالطفالوللمزيد من التفاصيل حول 



  العاملية يف مجال حقوق اإلنسان االلتزامات    
  

327 

  

  املبحث الرابع
 مدى انعكاس التزامات مرص الدولية عىل واقع الطفل املرصى

شهدت رعاية الطفولة ىف مرص تقدما ملحوظـا ىف السـنوات األخـرية، ولعـل مـن أهـم األدلـة عـىل هـذا 
ـى، ومـن قبلهـا إنشـاء املجلـس القـومى ) 1999-1989(التقدم، صدور وثيقة العقد األول  لرعاية الطفـل املرص

لحاميـة ولرعايـة )  2010-2000(تم إصدار وثيقة العقد الثاىن  2000وىف عام . 1988واألمومة ىف عام للطفولة 
، وقررت هذه الوثيقة األخرية أن مرص تحتاج إىل أن تسري بـنفس مسـتوى األداء الـذى بـدأ ىف )1(الطفل املرصى

نموية ىف مجـاالت التعلـيم والصـحة العقد األول، بغية املحافظة عىل مكانة الطفل ىف قلب الخطط القومية الت
  . والتنمية الثقافية واالجتامعية

، قد كفل ىف مادته العارشة حق الطفل ىف الحياة والبقاء والنامء 1971ومن املعلوم أن دستور عام 
ويرتب عىل الدولة التزاما بحامية األمومة والطفولة ورعاية النشء ، وتوفري الظروف املناسبة لتنمية ملكاتهم، 

، )2(كام يرتب ىف مادته السابعة عرشة، التزام الدولة بتوفري خدمات التأمني الصحى والتأمني االجتامعى لألطفال
 1990فضال عن ذلك االلتزام الترشيعى الداخىل، فهناك التزام دوىل ترتب ىف كنف الحكومة املرصية منذ عام 

، والتى تنص )3(ودخولها حيز النفاذ ىف مواجهتهاوهو عام تصديقها عىل اتفاقية األمم املتحدة لحقوق الطفل 
عىل جملة من االلتزامات املرتبطة بحقوق الطفل ورعايته وتوفري استقراره صحيا وتعليميا واجتامعيا وثقافيا 

وجنائيا، ومن ثم فالحكومة املرصية عليها التزام قانوىن دوىل تجاه حقوق الطفل، وهذا ما يعطى أهمية كربى 
ق الخاصة باألطفال ىف مرص، فهى محمية بهذه املثابة بقانونني، أحدهام داخىل ممثال ىف لطائفة الحقو 

  .الترشيعات املرصية الوطنية واآلخر دوىل تجسده اتفاقية حقوق الطفل
وخالل العقدين األخريين، عززت مرص من اهتاممها برعاية الطفولة، وحامية النشء، خاصة من اآلثار 

ة السلبية لسياسة الخصخصة وإعادة التكيف  الهيكىل، وقد تعززت هذه الجهود برعاية االجتامعية واالقتصادي
الرئيس حسنى مبارك وقرينته السيدة سوزان مبارك، بإعالن وثيقة العقد األول لحامية الطفل املرصى املشار 

  إليها، وبدء

                                                            
(1) www.nccm.org.eg  

  .17، 10الدستور املرصى، مرجع سبق ذكره، املادتان ) 2(
 .49اتفاقية حقوق الطفل، مرجع سبق ذكره، املادة : راجع )3(
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ة العليا التى يقع عىل عاتقها املجلس القومى للطفولة واألمومة مبامرسة أعامله باعتباره الجهة الوطني 
مسئولية صنع السياسات والتوجهات التنموية للخطة القومية املتعلقة بالطفولة واألمومة، وكذلك متابعة 

هذا إىل جانب آليات أخرى عديدة لحامية . وتقييم تطبيق السياسة العامة والخطة القومية ىف القطاعات كافة
، )1(جال حقوق اإلنسان بصفة عامة كاملجلس القومى لحقوق اإلنسانحقوق اإلنسان منها ما هو متخصص ىف م

ومنها، ما يصب جل اهتاممه وتركيزه عىل فئة يختصها برعايته كاملجلس القومى للمرأة، وهو ذات النهج الذى 
 يسلكه املجلس القومى للطفولة واألمومة، فاألول جعل من املرأة محورا الهتامماته ونشاطاته، والثاىن يركز

واملؤكد أن هذين املجلسني األخريين، ال يخلو جدول أعامل أى . بصفة أصلية عىل الطفل ثم املرأة بالتبعية
منهام من موضوعات تتعلق بالطفولة، ومع ذلك يبقى املجلس القومى للطفولة هو املنوط به قضايا الطفولة 

املجالس األخرى، فال يكون إال ، وإن كان اهتامم بشئون الطفولة من جانب الجهات و )2(عىل نحو محدد
  . اهتامما جزئيا وعابرا

وقد مثل إصدار وثيقة العقد األول املشار إليها مرحلة جديدة من العمل ىف مجال الطفولة حيث جاءت 
خاصـة ىف مجـال حاميـة  1999أهداف الوثيقة متسقة مع أهداف القمة العاملية للطفولة التى انعقـدت عـام 

  .)3(وبقاء األطفال ومنائهم
ومن الجدير بالذكر أن التجربة املرصية ىف مجال حامية حقوق الطفل قد ساهمت ىف بلورة الفكر الذى 
ساعد عىل تشكيل األولويات الدولية وخطـة تحركـات الـدول األعضـاء ىف األمـم املتحـدة أثنـاء انعقـاد القمـة 

بقتها عىل مدار عام والتى تـم تنظيمهـا ، وكذا العملية التحضريية التى س1990العاملية للطفل ىف نيويورك عام 
  .ىف مدينة األسكندرية

                                                            
، مرجع سبق )2004/2005(التقرير السنوى للمجلس القومى لحقوق اإلنسان: للمزيد حول املجلس القومى لحقوق اإلنسان، أنظر) 1(

  .وما بعدها 64ذكره، ص 
 .2003بإنشاء املجلس القومى لحقوق اإلنسان، الجريدة الرسمية، القاهرة  2003لسنة  94القانون رقم : أنظر أيضا

أنظر . بانشاء املجلس القومى للطفولة، مرجع سبق ذكره 1988لسنة  54القرار رقم : س القومى للطفولة واألمومة، أنظرحول املجل) 2(
 .بإنشاء املجلس القومى للطفولة واألمومة، مرجع سبق ذكره 1988لسنة  54، بتعديل القرار 1989لسنة  273القرار رقم : كذلك

  :موقع املجلس عىل االنرتنت :وملزيد من املعلومات والتفاصيل، أنظر
www.nccm.org.eg 

  .382- 381مشرية خطاب ، آليات تنفيذ حقوق الطفل ىف مرص ، مرجع سبق ذكره ، ص ص ) 3(
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وعندما أصدرت وثيقة إعالن العقد الثاىن لحامية الطفل املرصى، أعتربت استكامال لالهتامم الذى أعطتـه 
وتركـز الوثيقـة تحديـدا عـىل الفئـات املهمشـة . القيادة السياسية، للطفولة وتناولتها من منظور مفهوم الحـق

  .)1( 2007-2002ومة وهو ما عربت عنه اسرتاتيجية املجلس القومى للطفولة واألمومة ىف الفرتة ما بني واملحر 
وىف إطار السعى لدعم التقدم االجتامعى لألطفال وتطبيقا ملفهوم الحق، فهناك العديـد مـن االلتزامـات 

امـات، مراجعـة دوريـة للسياسـات التى تقع عىل األجهزة الحكومية وقطاع املجتمع املدىن، وتتضمن تلك االلتز 
الراهنة واملبادرات ذات العالقة بحقوق الطفل واألهداف والغايات املتفق عليها لتنفيذ خطـة العمـل الخاصـة 

  .بحامية الطفولة والنهوض بالطفل املرصى عموما كهدف اسرتاتيجى للدولة
ا كافيـا ملصـادر البيانـات ولتحسني مراقبة عملية تطبيق حقوق الطفل يجـب أن تتضـمن املراقبـة تنوعـ

ويجب أن تقوم املؤسسات القانونية بتعزيز قوانينهـا وتطبيقهـا مبـا يحمـى حقـوق . ونوعيتها وأساليب جمعها
، كام أصدرت الحكومة املرصية القانون رقم )2(األطفال ويدعمها وأن يوضع من يقوم بانتهاكها موضع املسئولية

الطفل والئحته التنفيذية، وقد كفـل العديـد مـن حقـوق الطفـل وهو القانون الخاص بحقوق  1996لعام  12
األساسية ىف حاميته والحفاظ عىل حياته وتنميـة قدراتـه ومواهبـه وتـأمني خـدمات الصـحة والعـالج والغـذاء 

  .والتعليم والتدريب وتنمية املهارات والرعاية االجتامعية والعمل عىل الحد من ظاهرة عمل األطفال
حقوق اإلنسان ىف مرص سواء الجهات الرسمية التابعة للدولـة أو غـري الرسـمية التـى ال وتبني للمهتمني ب

تدخل ضمن أجهزة الدولة، أن قانون الطفل املشار إليه مل يرق بعـد لألخـذ بـه كقـانون نهـاىئ يضـمن حاميـة 
ائل الطفولـة ، مل يعالج الكثـري مـن مسـ1996لسنة  12الطفل وعدم املساس به، فضال عن ذلك، فالقانون  رقم 

التى استمرت معلقة لفرتات طويلة دون حسم مثل سن املسئولية الجنائية لألطفال التى كانت تقف عند سن 
سبع سنوات، وما ارتبط بذلك من مطالبات برضورة رفع هذا السن إىل إثنتى عرشة سـنة، ومـن ثـم فقـد جـاء 

ة، إعامال اللتزامات مرص الناشئة عن اتفاقية لريفع هذه السن إىل إثنتى عرشة سن 2008لسنة  126القانون رقم 
، )3(، تحوال كبريا ىف معاملة األطفـال مـن الناحيـة الجنائيـة)126القانون (حقوق الطفل، وقد مثل ذلك التعديل

  فضال

                                                            
  .382املرجع السابق، ص  )1(
  .383-382املرجع السابق، ص ص ) 2(
 لسنة  126نون القا: ، مرجع سبق ذكره، راجع كذلك1996لسنة  12قانون الطفل رقم : أنظر ىف ذلك) 3(
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عن ذلك فقد حسم القانون الجديد الكثري من القضايا املعلقة، كقضـية أطفـال الشـوارع وأطفـال السـجينات  
  .وحسبام أسلفنا تفصيله ىف موضع سابق من هذه الدراسة والطفل املعوق

وعىل أية حال فإن هناك عدد من املؤرشات والدالالت التى توضح مدى اهتامم مرص بالطفل من حيـث 
 -هذا فضال عـام فصـلناه مـن اهـتامم ترشـيعى بـه  -إعطائه مركز متميز ىف سلم اهتامماتها، عىل أرض الواقع

ـى مـن تطـورات تتعلـق باألطفـال وستكون هذه املؤرشات مبث ابة املحدد الواقعى ملـا يجـرى ىف املجتمـع املرص
وحاميتهم والنهوض بهم، وهو ما ميثل ىف الوقت ذاته مدى إنعكاس التزامات مرص الناشئة عن اتفاقية حقـوق 

... رتبويـة وتتعلق هذه املؤرشات بالنواحى الصـحية والتعليميـة والثقافيـة وال. الطفل عىل واقع الطفل املرصى
  . الخاصة بالطفل، وهذا ما سيتم التفصيل له من خالل عدد من املحاور

  اإلهتامم بالنواحى الصحية للطفل ىف مرص: أوال
مدت الدولة مظلة التأمني الصحى إىل طالب املـدارس، ثـم إىل املواليـد منـذ لحظـة تسـجيلهم وشـملت 

حية متخصصة ىف مجال الرعاية الصحية للطفل، كـام برعايتها العديد من املشاريع الصحية إليجاد مؤسسات ص
عملت الدولة عىل نرش مراكز رعاية األمومة والطفولة عىل مستوى الجمهورية، فضال عن تقـديم االستشـارات 

  .)1(الصحية عرب الوحدات واملراكز الصحية املنترشة باألقاليم
مسة إىل نصف النسبة التـى بلغتهـا وكنتيجة ملا سلف، انخفضت نسبة وفيات الرضع واألطفال دون الخا

خالل العقد املاىض، األمر الذى يبعث عىل التفاؤل بشأن إنجاز الهدف االسرتاتيجى الذى يتحقق بوصول معدل 
  .)2(إىل ثلث ما كان عليه خالل السنوات األوىل من بداية األلفية الثالثة 2015وفيات األطفال عام 

الصـحية لألطفـال خـالل اآلونـة األخـرية مـن تطـور ملحـوظ ىف وعىل أية حال، فإن ما شـهدته الرعايـة 
  الوحدات التى تقوم بخدمات رعاية األمومة والطفولة والتى بلغت

                                                            
، »ج«مكرر116، »ب«مكرر116، »أ«مكرر116مكرر، 116، »أ«مكرر99مكرر،  99مكرر،  98، مرجع سبق ذكره، املادة الثانية، املواد 2008

 .»د«مكرر116
، مرجع سبق ذكره، ص ص ) 2004/2005(املجلس القومى لحقوق اإلنسان، التقرير السنوى للمجلس القومى لحقوق االنسان  )1(

319-320.  
- 2006حالة حقوق االنسان ىف مرص "التقرير السنوى الثالث للمجلس القومى لحقوق االنسان املحلس القومى لحقوق االنسان،  )2(

  .104، مرجع سبق ذكر ، ص "2007
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فمن ناحية، انخفض معـدل وفيـات . وحدة، ترتب عليه انخفاض معدل وفيات األطفال 3956نحو  2006عام  
، ومـن ناحيـة ثانيـة،  2006عـام  19.1إىل  1991حالة وفاة لكل ألف مولود حى عام  36.2األطفال الرضع من 

 24.6إىل  1991حالة وفاة لكل ألف مولود حى عام  53.7سنوات من  5انخفض معدل وفيات األطفال أقل من 
  . )1(وذلك طبقا لبيانات صادرة عن وزارة الصحة والسكان. 2006عام 

الخاضـعني إلرشاف طبـى و التـى  كام انعكس أثر هذا التطور ىف الخدمات الصـحية عـىل نسـبة املواليـد
    .)2(من إجامىل عدد املواليد%  74.2حوايل  2006بلغت عام 

ومن األهمية مبكان، التأكيد عىل أنه تـم طـرح العديـد مـن املرشـوعات العامـة ذات األهميـة الخاصـة 
ـوع رعايـة الفتيـات مـن ذوات  االحتياجـات لألطفال والتى منها، املرشوع القومى ملناهضة ختان اإلناث، ومرش

  .الخاصة، واملرشوع القومى لحامية النشء من أرضار املخدرات ومرشوع صحة الفتيات
وعىل الجانب اآلخر، فهناك بعض املشكالت التى تواجـه األطفـال مثـل مشـكلة التغذيـة التـى تناولتهـا 

بتعـويض تقارير املجلس القومى لحقوق اإلنسان كرد فعل لـدعوات مـنظامت حقـوق اإلنسـان التـى طالبـت 
، كالنقص ىف األلبان املدعمة لألطفال واستمرار 2004النقص ىف توفري تغذية األطفال التى زاد نطاقها خالل عام 

ويـود الحديـد لـدى رشيحـة واسـعة مـن " أ " ندرة األلبان غري املدعمة لفرتة طويلة، فضال عن نقص فيتـامني 
طفـل  1000طفـال مـن كـل  55أشارت أيضا إىل وفـاة األطفال، وهو ما أوردته تقارير منظمة اليونيسيف التى 

طفال يوميا وإصابة  125تحت سن الخامسة نتيجة سوء التعذية وارتفاع وفيات املواليد من أمراض اإلسهال إىل 
، وهذه من املشكالت التى شـغلت اهـتامم الحكومـة، إذ )3(من األطفال بأمراض األنيميا من صغار السن% 11

أجل توفري املواد التى تعاىن من ندرة وصعوبة ىف الحصول عليهـا، ودعـم غريهـا مـن  بذلت جهودا متنوعة من
  . املواد الالزمة لحفظ الطفل وضامن بقاءه حيا متمتعا بظروف صحية مناسبة

                                                            
 .2007بيانات ونرشات إحصائية غري دورية صادرة عن وزارة الصحة والسكان، القاهرة ) 1(
  .املرجع السابق )2(
  .   325-324، مرجع سبق ذكره، ص ص )2004/2005(ر املجلس القومى لحقوق اإلنسانتقري )3(
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  حق الطفل ىف التعليم والثقافة: ثانيا

ذ جـدد رئـيس حرصت الدولة عىل الحفاظ عـىل مجانيـة التعلـيم خاصـة ىف مرحلـة التعلـيم األسـاىس، إ 
تأكيده عىل دأب الدولة عىل استمرارية مجانية التعليم، كام تـم تضـييق  2005الجمهورية ىف مطلع يناير عام 

الفجوة ىف التعليم بني الذكور واإلناث وبني املناطق الحرضية والريفية، وأصـبح هنـاك اهـتامم شـامل بإصـالح 
  .ة مخصصاتها ىف املوازنة العامة للدولةالعملية التعليمية وتوفري مدخالتها األساسية، وزياد

ومع كل اإلنجازات التى تحققت عىل صعيد تحسني إمكانيات بقاء الطفل وتضييق الفجوة بني الجنسني 
ىف مجال االلتحاق بالتعليم، فإنه ال تزال هناك فئـات محرومـة تحتـاج إىل إيـالء االهـتامم بهـا، ويتجسـد هـذا 

فية بشكل عام وىف صعيد مرص بشكل خاص، كام أن عدد األطفال الذين ال الوضع بشكل واضح ىف املناطق الري
يعترب أعىل بصورة ال وجه ملقارنتها مع أى مكان آخر عىل مستوى  -بصعيد مرص  - يحققون انتظاما ىف الدراسة

  .  )1(الجمهورية
بنـني والبنـات عـىل ، اتجهت نسبة اإللتحاق بـالتعليم االبتـداىئ بـني ال2006وميكن القول بأنه خالل عام 

عـىل الصـعيد الـوطنى، كـام ارتفعـت املعـدالت % 96.1السواء نحو التزايد، حيث بلغت معدال متوسطا قدره 
  .خالل نفس العام% 76إىل % 74الدالة عىل ارتفاع نسبة التعليم ىف مرص من 

ني ىف التعلـيم ومن ناحية ثانية، ميكن القول بأن جهود الدولة قد أسفرت عن تضاؤل الفجوة بني الجنسـ
االبتداىئ واإلعدادى والثانوىن تدريجيا، غري أن ذلك ال يغنى عن أن هناك حاجة إىل بذل املزيد من الجهود مـن 

، وهو األمر الذى يقـع عـىل عـاتق الدولـة مـن جانـب )2(أجل تضييق هذه الفجوة عىل مستوى التعليم العاىل
املجتمع املدىن لحقوق اإلنسان ببذل املزيد من الجهد  وعىل عاتق املجالس القومية لحقوق اإلنسان ومنظامت

  .ىف زيادة الوعى لدى الطبقات التى ال تهتم باستكامل بناتهم لتعليمهم الجامعى من جانب آخر
ونظرا إلميان القيادات السياسية والرتبوية بأهمية مرحلة الطفولة املبكرة ومدى خطـورة إهاملهـا، فقـد 

لكثري من الجهد ىف سبيل النهوض بها وبلوغها مستوى متقدم، األمر الذى يعنى أن أولتها رعاية خاصة وبذلت ا
  اهتامم الدولة باألطفال مل يقترص عىل

                                                            
  .2006، األمم املتحدة، نيويورك 2006منظمة اليونيسيف،وضع األطفال ىف العامل ) 1(
  .103التقرير السنوى الثالث للمجلس القومى لحقوق االنسان، مرجع سبق ذكره، ص ) 2(
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. مرحلة التعليم االبتداىئ و ما بعدها، بل امتد االهتامم بأثر رجعى ليشمل مرحلـة مـا قبـل التعلـيم االبتـداىئ 
، حيث يتضح زيادة عدد املدارس التـى تقـدم تلـك الخدمـة )1(موهذا ما تؤكده إحصاءات وزارة الرتبية والتعلي

، كـام ازدادت بالتبعيـة أعـداد )2007 -2006(مدرسـة عـام  6688إىل ) 2002 -2001(مدرسـة عـام  4312من 
، وقد واكبت هذه الزيادة )2007 – 2006(فصل عام  19131إىل ) 2002 – 2001(عام      13504الفصول من 

إىل ) 2002-2001(طفـل وطفلـة عـام  413725ألطفـال امللتحقـني بتلـك املـدارس مـن زيادة أخـرى ىف عـدد ا
طفـل لكـل  30.6، كام انخفض متوسط عدد األطفال بكل فصل من )2007 -2006(طفل وطفلة عام  579889

  . )2()2007 -2006(طفل لكل فصل عام  30.3إىل ) 2002-2001(فصل عام 
ورا كبريا خالل الفرتة األخرية إذ بلـغ عـدد دور الحضـانة حـواىل وىف السياق ذاته، شهد رياض األطفال تط

  . )3(طفال 672549 حضانة كام بلغ عدد امللتحقني بهذه الدور حواىل 10869
ومن االنجازات ىف مجال التعليم، مبادرة تعليم البنـات الهادفـة إىل ايجـاد املـدارس الصـديقة للفتيـات، 

، وهى من املرشوعات التجريبية للمجلس القومى )4(مدرسة 386، )02006/2007(والتى بلغ عددها خالل عام 
  . للطفولة واألمومة والتى سيتم تعميمها عىل األقاليم

وىف سبيل ضامن انتظام الطفل ىف التعليم للمراحل الدراسية املتوسطة والثانوية، تم رفع قيمة ما يرصف 
 املستفيدة من املعاشات واملساعدات الشهرية ومعـاش لألطفال كمنحة دراسية نظري هذا االنتظام، ألبناء األرس

جنيها، وترصف هـذه املنحـة لكـل ابـن بحـد  20جنيها  بدال من  40بحيث تصبح % 100قانون الطفل بنسبة 
  .)5(جنيه لألرسة 200أقىص 

                                                            
، االدارة العامة للمعلومات والحاسب اآلىل، وزارة )2006/2007(حتى ) 2001/2002(ىف الفرتة من  كتاب االحصاء السنوى: أنظر) 1(

  .الرتبية والتعليم، القاهرة
(2) http://www.sis.gov.eg/Ar/Society/ChiledCare/090300000000000001.htm   -  
(3) Ibid 

  .2007مات والحاسب اآلىل، وزارة الرتبية والتعليم، القاهرة ، اإلدارة العامة للمعلو )2006/2007(كتاب اإلحصاء السنوى ) 4(
(5) http://www.sis.gov.eg/Ar/Society/SocietyCare/intro/090501000000000001.htm 
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  دور الدولة ىف مواجهة مشكالت الطفولة ىف مرص: ثالثا

ل أن نسبة العنف املـامرس ضـد الطفـل ىف محافظـة تشري إحدى الدراسات بشأن العنف ضد األطفا  
من إجامىل نسبة العنف املوجه لألطفال، بينام تحتل محافظة الجيزة املركز الثاىن %  30القاهرة يصل إىل نسبة 

ــبة  ــة % 14بنس ــة % 11، والقليوبي ــوهاج % 16، والغربي ــام % 20، وس ــعيد وه ــ وبورس ــوال إىل األقرص ، وص
% .  0.25أقل معدالت للعنف ضـد األطفـال، حيـث جـاءت نسـبتهام واحـدة وهـى  املحافظتان اللتان سجلتا

مـن %  55وتعكس هذه النتائج أن أعىل نسبة عنف ضد األطفال متارس ىف محافظات القاهرة الكـربى بنسـبة 
االجامىل، ثم محافظة واحدة ىف الصـعيد هـى سـوهاج، ثـم تنحـدر النسـبة ىف بـاقى املحافظـات وعـىل وجـه 

محافظات الصعيد، وقد يرجع ذلك إىل عدم التبليغ عن الحوادث أو اهتامم الصحف مبـا يحـدث  الخصوص ىف
  .)1(ىف القاهرة الكربى دون غريها من املحافظات

وخلصت ذات الدراسة إىل أن الذين ميارسون العنف ضد الطفل أكرثهم من الذكور بيـنام املوجـه إلـيهم 
األمر الذى يثري إشكالية العنف ضد الطفلة األنثى والتمييز التقليدى ، )2(هذا العنف أكرثهم من األطفال اإلناث

  .بني الطفل الذكر والطفله األنثى
ـى،  خالصة ما نبغى الوصول إليه من هذه النسب أن العنف ضد الطفـل موجـود داخـل املجتمـع املرص

الل الجنىس وغريها مـن وهو قد يتخذ صورا متعددة كالعنف الجسدى أو األذى العاطفى أو اإلهامل أو االستغ
الصور التى يتعرض لها ىف البيت أو املدرسة أو املؤسسات االيوائية، مبـا ىف ذلـك مؤسسـات األحـداث، وىف كـل 
الحاالت البد من اليقظة إزاء تلك املشكلة التى رمبا تحصد من عقول أطفالنا كل القـيم األخالقيـة وتنـزع مـن 

  .تدمري شاملة للطفل بكل ما تحمله الكلمة من معنى قلوبهم معنى االنتامء والوالء، ىف عملية
وتعد قضية اإلعتداء الجنىس عىل األطفال من القضايا املثرية للجدل ىف هذا الخصـوص، فقـد باتـت مـن 
القضايا املنترشة التى تستلزم املواجهة ومعاقبة املعتـدين وردع مـن تدفعـه غرائـزه الدنيئـة للنيـل مـن بـراءة 

  .الطفل
  الشاذة التى نالت من براءة األطفال وتعد انتهاكا صارخا لحقوقهمومن األحداث 

                                                            
، مركز قضايا )30/6/2004-1/1/2002(قراءة تحليلية ىف الصحف املرصية " مركز قضايا املرأة املرصية، ظاهرة العنف ضد الطفل ) 1(

  .7، ص2005رأة املرصية، القاهرة امل
  . 9املرجع السابق، ص ) 2(
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وآدميتهم وعىل سبيل املثال، االعتداءات الجنسية عىل األطفال التى فجرتها قضـية حضـانة نورهـان باملعـادى  
بالقاهرة والتى أتهم فيها صاحب الدار واثنني آخرين بانتهـاك بـراءة االطفـال تحـت سـن الخامسـة واإلعتـداء 

كام أتهم أحـد الضـباط املرشـفني . )1(عليهم جنسيا مع تعذيبهم وترهيبهم حتى ال يبلغوا أرسهم مبا حدث بهم
، مبعاقبة األحداث أمام زمالئهم باإلعتـداء 2003عىل دار املؤسسة العقابية لألحداث باملرج بالقليوبية ىف نهاية 

تصدى لها عىل نحو عاجل لضامن عـدم انتشـارها، ، األمر الذى يعنى خطورة القضية وأهمية ال)2(عليهم جنسيا
  .إىل الحد الذى يصعب معه مقاومتها

وتبذل الدولة جهودا مضنية ىف سبيل الحـد مـن ظـاهرة العنـف ضـد األطفـال والقضـاء عليهـا مبـا 
يعكس قدرا من التفاؤل، فقد أعلن املجلس القومى للطفولة واألمومة عن مرشوع الخط الساخن ليتلقى 

  :)3(وكان املجلس قد طرح عددا من التوصيات ىف هذا الخصوص، هى. طفال وإغاثتهمشكاوى األ 
رضورة بناء وتنمية القدرات ألعضاء املؤسسات األمنية واالجتامعيـة واألهليـة وخاصـة مؤسسـات إيـواء   -

  .ورعاية األحداث الحرتام حقوق الطفل وتوفري االمكانيات العملية الالزمة
  .قرية وكفالة حقها ىف الضامن االجتامعى لتتمكن من تعليم أبنائها وعالجهمرضورة دعم األرسة الف  -
معاقبة كل من يتعرض بااليذاء لألطفال وكذا األباء واألمهات الذين يتخلـون عـن مسـئولياتهم ىف رعايـة   -

نـه إنجازا ترشـيعيا أل  2008لسنة  126رقم ، ويعترب إصدار القانون أطفالهم عىل أن تكون العقوبة رادعة
  .)4(جاء معالجا ألغلب تلك القضايا، حيث وضع عددا من الضوابط التى تحظر تعريض الطفل للخطر

االهـــتامم بتطـــوير مؤسســـات اإليـــواء والرعايـــة وتفعيـــل الرقابـــة عليهـــا مبـــا ىف ذلـــك مؤسســـات   -
  وتشجيع إنشاء وحدات مبؤسسات املجتمع املدىن) األطفال(األحداث

                                                            
  .22/4/2004مركز النديم لتأهيل ضحايا التعذيب ، بيان صادر ىف   )1(
  .6/4/2004مركز حقوق الطفل املرصى ، بيان صادر ىف   )2(
  . 104التقرير السنوى الثالث للمجلس القومى لحقوق االنسان، مرجع سبق ذكره، ص   )3(

  :، راجع الربط)خط نجدة الطفل(د من التفاصيل حول الخط الساخنوللمزي
  http://www.nccm.org.eg - 

لسنة  12انون الطفل رقم املعدلتان من ق 96، 94، مرجع سبق ذكره، املادة األوىل،  املادتان  2008لسنة  126القانون رقم : راجع) 4(
1996.  
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  .  رع واألطفال مجهوىل النسب ودعم حقوقهملتأهيل وحامية أطفال الشوا 
وىف سبيل النهوض بالطفل وحاميته، تقرر أن تنشأ بكل محافظة لجنة عامة لحامية الطفولـة، فضـال   

إدارة عامة لنجدة الطفل باملجلس القومى للطفولة واألمومة، تحددت مهامها وتشكيلها مـن ممـثىل الـوزرات 
  .)1(ذات الصلة

ـطة 2003ر وزير الداخلية عام وىف هذا السياق، أصد ، قرارا بفصل األحداث عن البـالغني ىف أقسـام الرش
ومراكز االحتجاز، ىف تعبري عـن اهـتامم الحكومـة باألطفـال وأهميـة معـاملتهم معاملـة إنسـانية، والحـد مـن 

م مقننـا املامرسات العنيفة ضدهم مام ال يتفق مع صفولتهم وضعفهم، وقد أصبح قرار وزير الدجاخلية املتقد
واملعدلـة  1996لسـنة  12مـن قـانون الطفـل رقـم  112ىف صورة قانون ملزم لوزارة الداخلية، مبوجـب املـادة 

عىل عدم جواز احتجاز األطفال أو حبسـهم مـع  -بعد التعديل  -، والتى نصت 2008لسنة  126بالقانون  رقم 
أى موظف عام يحتجز أو يحـبس أو يسـجن  غريهم من البالغني ىف مكان واحد، كام قررت ذات املادة، معاقبة

طفال مع بالغ ىف مكان واحد، بعقوبة الحبس التى يصل حدها األقىص سنتني والغرامة التى يبلغ حدها األقىص 
 .)2(خمسة آالف جنيه

وتأسيسا عىل املطالبة املستمرة بتعديل قانون الطفل، إليجاد ضامنات حامئيـة أكـرث للطفـل، اسـتجابت 
املشار إليه، حيث تقرر مبوجبه  2008لسنة  126بصدور القانون  –فعال  –ملطالبات، وتحقق ذلك الدولة لتلك ا

مكاسب عدة لألطفال منها رفع سن املساءلة الجنائية لهم إىل إثنتى عرشة سنة بدال من سـبع سـنني، وهـو مـا 
من قانون الطفل املعدلـة،  97ادة ، كام قررت امل)3(للقانون الجديدمن قانون الطفل املعدلة طبقا  94قررته املادة 

  . )4(إنشاء لجنة عامة لحامية الطفولة بكل محافظة برئاسة املحافظ وعضوية مديرى األمن
ومن املشكالت التى تواجه الطفل املرصى، تشغيلهم ىف سن مبكرة وىف أعامل قاسية ال تتفق مع نعومة 

والذى يحظر تشغيل  1996لسنة  12ملرصى رقم وىف هذا اإلطار يطفو عىل السطح قانون الطفل ا. أظفارهم
  األطفال قبل بلوغهم أربع عرشة

                                                            
  .املعدلة 99املعدلة، املادة  97املرجع السابق، املادة األوىل، املادة ) 1(
 .املعدلة 112، مرجع سبق ذكره، املادة 2008لسنة  126القانون ) 2(
  .من قانون الطفل املعدلة 94املرحع السابق، املادة األوىل، املادة ) 3(
  .املعدلة 97املرجع السابق، املادة األوىل، املادة : اللجان وآليات عملها، أنظرللمزيد حول تشكيل تلك ) 4(
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ويرخص بتشغل هؤالء األطفال . سنة ميالدية كاملة، كام يحظر تدريبهم قبل بلوغهم إثنتى عرشة سنة ميالدية 
ة وزير ىف أعامل موسمية ال ترض بصحتهم أو مبواظبتهم عىل الدراسة بقرار من املحافظ املختص بعد موافق

كام جاءت التعديالت األخرية لقانون الطفل بحظر تشغيل الطفل ىف أى نوع من أنواع األعامل التى . )1(التعليم
  .)2(ميكن، بحكم طبيعتها أو ظروف القيام بها، أن تعرض صحة أو سالمة أو أخالق الطفل للخطر

شار العاملة لألطفـال حتـى ىف املهـن وعىل الرغم من تلك الحامية القانونية التى كفلها القانون، نجد انت
التى يقرر القانون مشقتها وأثرها السلبى عىل صحة من يعملون بها، مثل العمل ىف املجال الصناعى ىف الحرض، 

  . )3(و قطاع البناء والتشييد وقطاع الخدمات بينام ترتفع هذه النسبة لتصل إىل أقىص حد لها ىف القطاع الزراعى
ملون من الساعات الطويلـة واألعـامل الشـاقة تحـت ظـروف صـعبة، فالعديـد مـن ويعاىن األطفال العا

األطفال يعمل ىف أعامل ال تناسب أعامرهم وتشكل خطورة عىل صحتهم، باالضافة إىل أن البعض مـنهم يعمـل 
ىف أعامل ال يستفيد منها الطفل عىل املستوى الحرىف مام يستتبع خروج عدد كبـري مـن الشـباب بـدون حرفـة 

  .كنة من اكتساب قوت يومهمت
وقد اتفقت املجالس القومية لحقوق اإلنسان مع بعض املنظامت األخرى حول عدد من املقرتحـات 

  :)4(من شأنها التخفيف عن هؤال األطفال منها
رضورة رصد ومتابعة أوضاع األطفال الصـحية والغذائيـة والتعليميـة عامـة، وأوضـاع األطفـال العـاملني   -

  .املعلومات بشأنهم وتوضيحها للرأى العام والعامالت ونرش
  تقديم الدعم املبارش لألطفال العاملني من خالل مرشوعات التدريب املهنى  -

                                                            
  .19، ص 64مرجع سبق ذكره، املادة  1996لسنة  12القانون رقم )  1(
  .املعدلة 65، مرجع سبق ذكره، املادة األوىل، املادة 2008لسنة  126القانون : أنظر  )2(

 2008لسنة   126، القانون 21-19، ص ص 74، 72،73، 69،71، 67، 66، املواد 1996لسنة  12القانون : ملزيد من التفاصيل، راجع
  .املعدلتان 70، 67، املادة األوىل، املادتان 

نحو اسرتاتيجية عربية ملواجهة الظاهرة، املجلد األول، .. املجلس العرىب للطفولة والتنمية، ظاهرة عاملة األطفال ىف الدول العربية ) 3(
 .31-30، ص ص 1998ة القاهر 

  .106-105، مرجع سبق ذكره، ص "2007-2006حالة حقوق االنسان ىف مرص "التقرير الثالث للمجلس القومى لحقوق االنسان  )4(
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والتلمذة الصناعية والتى تؤهل هؤالء األطفال للعمل املنتج بعد انتهاء التـدريب والحصـول عـىل قسـط مـن  
  .التعليم املهنى

استبدال عاملة األطفال بالعامل البالغني مام يؤدى إىل التقليل مـن العمل مع أصحاب العامل إلقناعهم ب  -
  .املشكالت املرتبطة بالبطالة والتقليل من مشكلة عاملة األطفال

االهتامم بالسياسات واألساليب التى تهتم بزيادة التمويل املرتبط بتأهيل األطفال العاملني كإطار أوسـع   -
  .ملواجهة االستغالل والفقر

مواجهة ظـاهرة عاملـة األطفـال، دعـا املجلـس القـومى لحقـوق اإلنسـان إىل مناهضـة عمـل ومن أجل 
األطفال والحد من من مخاطره، بحيث تشـمل األطفـال العـاملني ىف القطـاع الزراعـى ومـا يتعرضـون لـه مـن 

هـى من ظاهرة عمل األطفال ىف مرص و %  75مبيدات ضارة بصحتهم، حيث متثل نسبة العاملني بهذا القطاع  
النسبة األعىل عىل اإلطالق بـني املجـاالت األخـرى، كـام كـام امتـدت الـدعوة إىل حاميـة األطفـال العـاملني ىف 

  .)1(الكسارات واملحاجر واملصابغ وعاملة الفتيات باملنازل
ومن املرشوعات التجريبية الرائدة التى طبقت ىف مرص بهدف حامية الطفل العامل، املرشوع التجريبـى 

  .)2(منطقة منشية نارص بالقاهرة، ومرشوع  حامية ورعاية األطفال العاملني مبدينة الحرفيني بالقاهرة املطبق ىف
ولعل مشكلة أطفال الشوارع تستحق من الدولة مزيدا من الجهد والسعى للحد منها بل والقضاء عليها 

عدد من التعديالت الترشيعية ىف بشكل نهاىئ، فقد كرثت املطالبات واملناشدات خالل السنوات األخرية، بإجراء 
منظومة الترشيع املرصية للطفولة، من أجل الحد من بعض الظواهر التى باتت تؤرق املجتمع وتثري الرأى 

العام وىف مقدمة تلك الظواهر، قضية أطفال الشوارع، سواء بسبب حجم الظاهرة، والتى تقدرها بعض 
ة ومحطات السكك الحديدية وبعض املناطق العشوائية ماليني طفل يعيشون عىل األرصف 3املصادر بنحو 

وأسفل الكبارى واألماكن الخربة، أو بسبب املخاطر التى يتعرضون لها بدءا من إدمان املخدرات الرخيصة 
الفتاكة والتى ينتج عنها وفاة بعضهم ىف سن مبكرة، إىل استغاللهم ىف ترويج املخدرات ناهيكم عن تعرضهم 

  للبغاء

                                                            
  .346، مرجع سبق ذكره، ص )2004/2005(التقرير السنوى للمجلس القومى لحقوق اإلنسان) 1(
 . 152-135عامد صيام، مرجع سبق ذكره، ص ص . د: الحرفيني، أنظرللمزيد من التفاصيل حول األطفال العاملني ب )2(
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  .)1(ء الجسدى والجنىس وصوال إىل انحرافهم نحو اإلجرامواالعتدا 
، )2(ومن ثم تعترب قضية أطفال الشوارع من الظواهر التى متس بشكل مبـارش حقـوق الطفـل واسـتقراره

فاألمر لن يسلم من إقدام طفل الشارع عىل ارتكاب بعض الجـرائم رغبـة ىف البقـاء، فمـثال تشـري اإلحصـائيات 
لعامة للدفاع االجتامعى خالل السنوات األخـرية إىل زيـادة عـدد الجـنح املتصـلة بانتهـاك الصادرة عن اإلدارة ا

والتسـول % 16.5والتعرض للترشد بنسبة % 56أطفال الشوارع للقانون، وكانت أكرث الجنح هى الرسقة بنسبة 
  .   )3(%2.9والجنوح بنسبة % 5.2والعنف بنسبة % 13.9بنسبة 

عىل أطفال الشوارع ىف مرص أن هنـاك العديـد مـن العوامـل التـى تـؤدى إىل وأظهرت البحوث التى أجريت 
ظهور وتنامى املشكلة ويتفق أغلبها عىل أن األسباب الرئيسية للمشكلة هى الفقر، وعدم وجود مصدر رزق لألهل، 

د من العوامل والتفكك األرسى، والعنف ضد األطفال، واإلهامل، والترسب من املدارس وعاملة األطفال، فضال عن عد
االجتامعية والنفسـية ذات الصـلة بـاملحيط االجتامعـى، األمـر الـذى يعكـس أن أطفـال الشـوارع ىف مرصـ لـديهم 
احتياجات مبارشة وغري مبارشة منها تعلم مهنة والحصول عىل عمل يرتزقون منه إلعاشتهم وإعاشة عائالتهم ىف حالة 

  .)4(العودة مجددا إليهم
ىف مرص مشاكل وأخطار كثرية من بينها العنف الـذى ميثـل الجانـب األكـرب مـن ويواجه أطفال الشوارع 

حياتهم اليومية سواء العنف بني مجموعات األطفال صغريى السـن أو العنـف مـن املجتمـع املحـيط  بهـم أو 
  .العنف أثناء العمل

طفال الشوارع، قضية ومن القضايا التى حظيت باهتامم إعالمى كبري وتعكس تجسيدا واقعيا لكارثية مشكلة أ 
واملتهم بارتكاب عدة جرائم اغتصـاب وقتـل عـىل أسـطح " التوربينى" صور الذى اشتهر باسم رمضان عبدالحليم من

طفال من أطفال الشوارع ىف عدة محافظات، ومثل هذه القضية تسـتلزم اإلرساع  14القطارات راح ضحيتها أكرث من 
اهرة أطفال الشوارع عىل أن يتم التعامل معهم باعتبارهم أطفاال معرضـني ىف تنفيذ اإلسرتاتيجية الوطنية ملواجهة ظ

  .)5(منحرفني للخطر واالنحراف وليس باعتباهم

                                                            
  .4/2/2005، ومن يحمى اطفال الشوارع ، تحقيق صحفى بجريدة األهرام ، ) إعداد(هاىن يونس  )1(
 .126-103عامد صيام، مرجع سبق ذكره، ص ص . د: للمزيد من املعلومات، أنظر) 2(
  .106، مرجع سبق ذكره ، ص "2007-2006حالة حقوق االنسان ىف مرص "ق االنسان التقرير الثالث للمجلس القومى لحقو  )3(
 .106املرجع السابق، ص ) 4(
 .107املرجع السابق، ص   )5(
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وكان املجلس القومى للطفولة واألمومة قد أعلن عن وضـع خطـة اسـرتاتيجية قوميـة ملناهضـة ظـاهرة 
ن كافة الوزارات املعنيـة، حيـث بـات مـن أطفال الشوارع، مع التشديد عىل رسعة البدء ىف تنفيذها ودعمها م

املهم وضع هذه القضية موضع البحث واالهتامم خالل املرحلة املقبلـة ومحاولـة تفعيـل االسـرتاتيجية املشـار 
  .)1(إليها لحامية أطفال الشوارع

 ومن ضمن املحاور األساسية التى تنهض عليها هذه االسرتاتيجية، ظاهرة إدمان املخـدرات بـني األطفـال،
مرشــوع حاميــة أطفــال الشــوارع مــن املخــدرات باعتبــار هــذه الفئــة مــن ويــتم التصــدى لهــا مــن خــالل 

ظاهرة اجتامعية ال تنشأ من فـراغ ، ضحية لظروفهم املجتمعية الصعبة، فهذه الظاهرة كأى )املدمنون(األطفال
الفهم، فإنـه يرتتـب عـىل بل تعترب نتاج تفاعل عوامل متعددة تسهم ىف إيجادها ودعمها، وعندما يتحقق هذا 

التى تنبىء عن وجـود مشـكالت خطـرية ) Symptoms(ذلك اعتبار هذه الظواهر السلبية من قبيل األعراض 
  .)2(ذات جذور اجتامعية واقتصادية، األمر الذى يوجب التصدى لها

ادة دمجهـم والىشء املؤكد أن االطفال الذين أدمنوا املخدرات إمنا يحتاجون للدعم والرعاية من أجل إعـ
مرة أخرى ىف املجتمع، ومن ثم يهدف املرشوع املشار إليه، إىل حامية أطفال الشـوارع مـن املخـدرات وزيـادة 
الوعى بهذه املشكلة، وتنمية قـدرات العـاملني واملتعـاملني مـع أطفـال الشـوارع سـواء ىف مؤسسـات الرعايـة 

ضال عن إعداد دليل عمل تـدريبى للمتعـاملني مـع االجتامعية أم ىف أجهزة الرشطة أم ىف الجمعيات األهلية، ف
أطفال الشوارع، وتوفري الـدعم الفنـى واملـادى الالزمـني لتطـوير املؤسسـات االجتامعيـة والجمعيـات األهليـة 

  .)3(العاملة ىف مجال رعاية طفل الشارع ورفع كفاءة الخدمات املقدمة بها
ة اتفاقية لتدريب وتأهيـل الكـوادر االجتامعيـة وىف ذات السياق، وقع املجلس القومى للطفولة واألموم

مع الجمعية املرصية لحامية األطفال باألسكندرية، وتهدف االتفاقية إىل إعادة تأهيل أطفال الشوارع ودمجهم 
ىف املجتمع من جديد وتقديم العون لهم، والدعوة إىل عـدم النظـر إلـيهم كمـدانني وشـجب رضوب املعاملـة 

  .   )4(القاسية معهم

                                                            
  .107املرجع السابق ، ص   )1(
  .368عادل عازر ، نحو تطبيق متكامل لحقوق الطفل، مرجع سبق ذكره ، . د  )2(

(3) http://www.nccm.org.eg 
  .24/3/2004جريدة األهرام، ) 4(
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وقد توجت جهود املجلس القومى للطفولة واألمومة ىف شأن قضة أطفال الشوارع بصدور القـانون رقـم 
إذ قدم القانون الجديد عالجا لقضية  1996 لسنة 12بتعديل بعض أحكام قانون الطفل رقم  2008لسنة  126

للخطـر ويكـون الطفـل  املعدلة التى اعتربت أن طفل الشـارع هـو طفـال معرضـا 96أطفال الشوارع ىف املادة 
إذ وجد ىف حالة تهدد سالمة التنشئة الواجب توافرها له كأن ميارس عمال من أعـامل التسـول " معرضا للخطر 

أو يعتاد جمع أعقاب السجائر والتنقيب ىف الفضالت واملهمالت بالشوارع أو مخالطة املنحرفني واملشتبه فـيهم 
رادعة لكل من يعرض طفال إلحدى حاالت الخطر، فيعاقـب مرتكـب ، وقد أقر القانون الجديد عقوبة "إلخ.... 

هذا الجرم بالسجن مدة ال تقل عن ستة أشهر وغرامة ال تقل عن ألفى جنيه وال تجاوز خمسة آالف جنيـه أو 
  . )1(بإحداهام

  الخدمات التثقيفية والرتفيهية للطفل املرصى: رابعا
الطفل وخاصة النصوص الخاصة بثقافـة الطفـل ورفاهيتـه، إعامال إللتزاماتها الناشئة عن اتفاقية حقوق 

وفرت الحكومة املرصية، بيئة مالمئة للطفـل ملزاولـة األنشـطة الثقافيـة والفنيـة مـن خـالل مرشـوع مكتبـات 
مكتبـة للطفـل  708، وتـم التوسـع فيـه حتـى وصـل عـدد املكتبـات إىل 1985األطفال الذى بدأ تنفيـذه عـام 

    .طفال 83651ـ ، تقدم خدماتها ل2004عام
وىف مسعى من الدولة لشغل أوقات األطفال بطريقة علمية وسـليمة وتحـت إرشاف فنـى وتربـوى مـن 

طفـال ، كـام تـم  61017ناديا للطفل واستفاد منها  492املتخصصني، تم إنشاء نوادى األطفال التى بلغ عددها 
  .)2(2004يو طفال حتى نهاية يون 378640حديقة لألطفال استفاد منها  63إنشاء 

مركـزا عـىل  22وىف إطار االهتامم بطفل الريف، بلغ إجامىل املراكز املنشأة لتنمية مهارات طفل الريف، 
  . طفل 2394حواىل  2005/2006مستوى الجمهورية، استفاد من خدماتها حتى 

 182.5 مرشوعا يخدم األرسة والطفل ىف غضون ذات العام بتكلفة إجامليـة، بلغـت 78كام تم تم تنفيذ 
  ألف جنيه، ناهيكم عن توفري دعم إضاىف ألنشطة ومرشوعات

                                                            
  .12املعدلة من قانون الطفل رقم  96، مرجع سبق ذكره، املادة األوىل، املادة  2008لسنة  126القانون : راجع ىف ذلك) 1(

(2) http://www.sis.gov.eg/Ar/Society/ChiledCare/090300000000000001.htm 
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ويوضح الجدول التاىل بيـان بتصـنيف الخـدمات التـى تقـدمها . )1(جنيه 6473600تخدم األرسة والطفل قدره  
  .الحكومة لألطفال ىف مرص

  تصنيف خدمات الحكومة املرصية لألطفال
 عدد املستفدين عدد وحدات الخدماتالنشاط م
 10434655602الحضانةدور 1
 49240868نوادي األطفال 2
 69657333 مكتبات األطفال 3
 63377640حدائق األطفال 4
 222394مرشوع طفل الريف 5
 طفال 1211أرسة140األرس املضيفة لالطفال 6
 3354مرشوعا30املبكرةتنمية الطفولة 7
  ) 2005/2006وزارة التضامن االجتامعى: (املصدر
  دور الدولة ىف الحد معدالت اإلعاقة عند األطفال: خامسا

توفر الدول كافة اإلمكانيات الالزمة لحامية ووقاية الطفل املرصى من التعرض لإلعاقـة أو أى عمـل مـن 
شأنه اإلرضار بصـحته أو بنمـوه البـدىن أو العقـىل أو الروحـى أو االجتامعـى، ومـن ثـم تسـتخدم الدولـة كـل 

يب املتطورة للكشف املبكر عن اإلعاقة وتأهيل وتشغيل األطفال املعاقني عند بلـوغ سـن العمـل، فضـال األسال
عن توفري حزمة من برامج التوعية واإلرشاد ىف مجال الوقاية من اإلعاقـة، ونرشـ وعـى عـام بخطـورة التعـرض 

ى ميكـن إدمـاج هـؤالء األطفـال ىف لإلعاقة، وتوعية القامئني عىل رعاية املعاقني فعال، لبذل كل ما بوسعهم حتـ
  .)2(املجتمع

وىف هذا اإلطار، يوىل املجلس القومى لطفولة واألمومة، الطفل املعاق عناية خاصـة، حيـث يهـدف 
  :املجلس إىل تحقيق، ما يىل

  .الحد من األسباب االجتامعية والصحية والبيئية التى تؤدى إىل اإلعاقة بني األطفال   - 
اومة األمراض التى تسبب اإلعاقة وكذلك االكتشاف املبكر لإلعاقة للحـد مـن تأثريهـا االرتقاء بوسائل مق  -

  .عىل منو الطفل

                                                            
(1) Ibid 

  .املعدلة 75، مرجع سبق ذكره، املادة األوىل ، املادة 2008لسنة  126القانون رقم : أنظر ) 2(
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  . التنسيق بني خدمات التأهيل بغية توصيل الخدمات إىل أوسع قطاع من األطفال املحتاجني لها  -
  :وىف سبيل انجاز تلك األهداف يقوم املجلس مبا يىل

حافظات خاصة بحجم وأسباب اإلعاقة وأنواعها واتجاهات األرس نحو الطفل دراسات ميدانية يف بعض امل  -
  .املعاق

إعداد دراسة تقوميية للمؤسسات العاملة يف مجال اإلعاقة لتحديد االحتياجات للنهوض بالطفـل املعـاق   -
  .ودمجه ىف املجتمع

ملعـاقني لتحديـد االتجاهـات إعداد التقرير النفىس والخـاص بـالتعرف عـىل اتجاهـات األرس نحـو اإلعاقـة وا -
  .اإليجابية والسلبية

بالتعاون فيام بني املجلس وكل من  2017إعداد إسرتاتيجية قومية للتصدى ملشاكل اإلعاقة ىف مرص حتى عام  -
مركز املعلومات ودعم اتخاذ القـرار مبجلـس الـوزراء ووزارة الصـحة والسـكان، مـن أجـل تحقيـق عـدة 

تأسيس قاعدة للبيانات واملعلومات عن حجـم اإلعاقـة ىف مرصـ موزعـة : أهداف ىف هذا الخصوص منها
طبقا لفئات السن والنوع، تطوير وحدات الرعاية الصحية األساسية يف مجال الوقاية واالكتشـاف املبكـر 
لإلعاقة، التوسع ىف إنشاء مدارس الرتبيـة الخاصـة وفصـول املعـاقني وتزويـد املـدارس بأحـدث األجهـزة 

املدرســني، وزيــادة مشــاركة املعــاقني يف النشــاط اإلنتــاجى والخــدمى، إعــداد الــربامج  وإعــداد وتأهيــل
االجتامعية والثقافية التـي تزيـد مـن انـدماج األطفـال املعـاقني ىف املجتمـع، واالرتقـاء بـوعى املجتمـع 

تعامـل وتعريفه مبشكلة اإلعاقة ووسائل التصدى لها من خالل الربامج والنشاطات اإلعالمية وأسـاليب ال
  .)1(مع املعاقني

توفري األجهزة التعويضية الالزمة ألطفال املعاقني، ومساعدتهم ىف الحصول عليها بأقل معاناة، معافاة من   -
ـائب والرسـوم،  أى رسوم، حيث تتمتع األجهزة التعويضية وغريها مـام يلـزم املعـاقني باإلعفـاء مـن الرض

  .)2(لك األجهزةويعاقب جنائيا غري املعاقني الذين يستعملون ت
  : وهناك عدد من الربامج التى يتبناها املجلس للحد من ظاهرة األطفال املعاقني، منها  

                                                            
1- http://www.nccm.org.eg  

  .املعدلة 86،  مرجع سبق ذكره، املادة األوىل، املادة 2008لسنة  126القانون : أنظر التفاصيل) 2(
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برنامج الوقاية واالكتشاف املبكر، ويقوم عىل تطوير دور وحـدات الرعايـة الصـحية األساسـية ىف مجـال   -

  . الوقاية واالكتشاف املبكر
ـوع تـأهيىل مرتكـز عـىل املجتمـع مـن  100دعم وتأسـيس برنامج التأهيل املجتمعى، ويسعى إىل    - مرش

  .خالل الجمعيات غري الحكومية
  .برنامج التطوير والدعم املؤسىس للمنظامت والوحدات التى تعمل ىف مجال اإلعاقة  -
  .برنامج اإلعالم املستمر لتعميق املشاركة القومية واملسئولية االجتامعية ىف التصدى ملشاكل اإلعاقة  -
امج ترشيعات اإلعاقة، ويندرج تحت هذا الربنامج، مرشوع حرص وتحليل وتقييم الترشيعات املرتبطة برن  -

  .)1(باإلعاقة يف مرص، و إعداد وتطوير الترشيعات املرتبطة باملعاقني
ونظرا للدور املنوط باملجلس القومى للطفولة واألمومة بشأن قضايا الطفولة واألمومة، فقـد متكـن 

من املرشوعات بالتعاون مع بعـض الهيئـات الوطنيـة والدوليـة ذات الصـلة، منهـا وعـىل من تنفيذ عدد 
  :)2(سبيل املثال

 2000ىف ديسمرب من عام ) اليونيسيف(توقيع اتفاق للتعاون املشرتك مع صندوق األمم املتحدة للطفولة  -
  .، بهدف دعم أنشطة املجلس وبناء رشاكة معه لنرش التوعية بحقوق الطفل

، لتنفيذ مرشـوع التنميـة 2000يع اتفاق تعاون مع الصندوق االجتامعى للتنمية ىف ديسمرب من عام توق  -
أسـوان، أسـيوط، املنيـا، سـوهاج، الفيـوم، الجيـزة، : الشاملة ومحو أمية اإلناث وطفل القرية، مبحافظات

  .القليوبية، الغربية، بورسعيد، البحر األحمر، الرشقية، وكفر الشيخ
اق للتعاون مع منظمة العمل الدولية ىف مجال زيادة الـوعى مبشـكلة األطفـال، ىف نـوفمرب مـن إبرام اتف  -

  . 2000عام 
إبرام اتفاق تعاون مع الحكومة الباكستانية لتبادل الخربات والزيارات ىف مجاالت الطفولة واألمومة عىل   -

  .اختالفها، وال سيام ما يتعلق بعاملة األطفال وتعليم الفتيات

                                                            
(1)  http://www.nccm.org.eg 
(2) Ibid 
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بحقوق الطفل واحتياجاته ومتطلباته الالزمة ىك يتمتع بهـذه  ملسنا آنفا أشكال االهتامم املرصى             
الحقوق، سواء كان هذا االهتامم ممثال ىف الحكومة وقرارتها وقوانينها من أجل الطفل من جانب أم كان 

ـى وتحقيـق ممثال ىف املجلس القومى للطفولة واألمومة وما يقوم به من جهـود للنهـ وض بالطفـل املرص
رقيه ومنائه من جانب آخر، كام تبني جليا احرتام مرص اللتزاماتهـا الدوليـة الناشـئة عـن اتفاقيـة حقـوق 
الطفل ىف جانب كبري منها، حيث وضعت حجر األساس الذى ستبنى عليه رصح حاميـة الطفولـة نهوضـا 

مته مرصـ لحاميـة وصـيانتة أطفالهـا عـام بالطفل املرصى، ولعل هذا األساس هو ذلك الترشيع الذى قد
، حيث أضـفت تلـك 2008لسنة  126واملسمى قانون الطفل، وما تاله من تعديالت بالقانون رقم  1996

التعديالت عىل قانون الطفل، طابعا موسوعيا لجملة من الترشـيعات الحامئيـة الهادفـة حاميـة الطفـل 
  . املرصى والنهوض به وعدم تعرضه للخطر

ت مرص من ترجمة اهتاممها بالطفولة ىف كثري مـن اإلنجـازات عـىل أرض الواقـع قـد يكـون ىف وقد متكن
، وجملة من املرشـوعات القوميـة 1988عام فولة واألمومة املنشأ مقدمتها، مجلس مبكانة املجلس القومى للط

  .التى كرست خصيصا للطفل املرصى
التـى تحـول دون تكامـل السياسـات املعنيـة  ورغم كل ذلك، فإنه ينبغى أن نشري إىل بعض أوجه الخلل

  : بالطفولة ىف مرص والتى يجب أن يتم التصدى لها عىل وجه الرسعة، ومن أوجه هذا الخلل نورد ما يىل
غياب التنسيق والتكامل، حيث إن التطبيق املجزأ للحقوق ال يراعى االتصال والتكامل فيام بينها، فمـثال   )1

ت الطفل، التنسيق والتكامـل بـني الـرؤى والسياسـات التـى تسـهم ىف يقتىض تحقيق هدف تنمية قدرا
تحقيق هذا الهدف وباألخص بني السياسات املعنية بالتعليم والثقافة واألنشطة الشبابية، وذلك تحقيقـا 

  .لتنمية متكاملة ومتناغمة للطفولة
تحقيقهـا، ومـن ثـم تتـأثر غري أن الواقع يشري إىل غياب التكامل ووحدة الرؤية التى يتعني العمـل عـىل 

بغياب التكامل بني السياسات الصحية وبني سياسات الوقاية واالصحاح البيئى، فال ينبغى  -مثال  -صحة الطفل 
  أن يكون املجلس القومى للطفولة
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واألمومة وحدة هو الذى يحمل لواء الدفاع عن حقوق الطفـل أو أن يكـون وحـدة املطالـب بتحقيـق نهضـة  
بل إن كل املؤسسات الحكومية ذات الصلة البد أن تتوحـد ىف رؤاهـا وتوجهاتهـا مـع املجلـس  الطفل وتقدمه،

حتى يتحقق الهدف املنشود، فاملهم أن تتم تنشئة الطفل وتنمية قدراته، ىف ظل التعاون والتكامل بني كل من 
تعلـيم واألنشـطة الثقافيـة، يتصلون بشئونه كأولياء أمور الطفل واألجهزة املعنيـة بالتنشـئة والرتبيـة ونظـام ال

فالوصول إىل غاية رقى الطفل، يتطلب تحقيـق التكامـل والتنـاغم ىف رؤى وأهـداف وسياسـات هـذه األجهـزة 
  .)1(واملؤسسات

تضارب السياسات، فمن الواضح أنه قـد يصـل الخلـل ىف رسـم السياسـات إىل حـد التنـافر أو التعـارض بـني   )2
السياسة االجتامعية معاشا ضامنيا لألرس الفقـرية املحرومـة مـن الـدخل  مكوناتها وأهدافها، فمن ناحية تقرر

، )2(املنتظم، بينام يفصح الواقع العمىل عن أن بعض هذه األرس تطالب بدفع رسـوم ونفقـات لتعلـيم أبنائهـا
ج وهم ىف الواقع يعيشون بالكاد، فهذا التناقض هو الذى يفسد كل معنى لإلصالح أو التقدم، ويسفر عن نتائ

عكسية ىف معظم األحول، وقد يربز ىف هـذا اإلطـار دور املجلـس القـومى للطفولـة واألمومـة لـرأب الصـدع 
  . والتوفيق بني السياسات املتخبطة

مـن االتفاقيـة الدوليـة لحقـوق الطفـل  19قصور نظم الحامية االجتامعية، ويتضح ذلك من نص املـادة   )3
جميع التدابري الترشيعية واالجتامعية والتعليميـة املالمئـة والتى تنص عىل وجوب اتخاذ الدول األطراف 

لحامية الطفل من كافة أشكال العنـف والرضـر اإلسـاءة واالهـامل واالسـتغالل وعـىل أن تشـمل تـدابري 
وبرامج للوقاية بهدف تقديم الـدعم للطفـل وأرستـه، وهنـا البـد مـن اإلعـامل الفعـىل لقـانون الطفـل 

من جملة من الحقوق واالمتيازات التى منحت للطفل والتى مـن شـأنها أن وتعديالته األخرية، حيث تض
  .تحقق للطفل، قدرا من االستقرار والرقى

أن ما يقدم من مادة إعالمية للطفل يعترب بوجه عام خاليا من االبتكار وتنمية اإلبـداع لـدى األطفـال أو   )4
عىل أجهزة اإلعالم تبنى قضايا الطفل من  منحهم فرصة املشاركة والتعبري عن أنفسهم، األمر الذى يفرض

  منظور الحق والنظر ىف

                                                            
   .366نحو تطبيق متكامل لحقوق الطفل ، مرجع سبق ذكره ، ص عادل عازر ، . د) 1(
  .367 ص، املرجع السابق)  2(
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  .)1(مضمون الرسالة اإلعالمية ومدى تأثريها عىل إنفاذ حقوق الطفل 
معاناة مجال حقوق الطفل من نقص ملحوظ ىف الكوادر البرشية املؤهلة ملامرسة األدوار املختلفة التـى   )5

ة، فيجب أن يحتل التدريب املتقـدم واملتطـور لهـذه الكـوادر، يتطلبها إنفاذ حقوق الطفل بكفاءة وخرب 
  .)2(قمة أولويات سياسات الطفولة ىف مرص

ومن الجدير بالذكر اإلشارة إىل ما نادت به منظمة اليونيسيف من أهمية برمجة حقـوق الطفـل وهـى 
مشـرتكة لتحقيـق الهـدف عملية تتمثل ىف التطبيق املتسق واملرتابط بني الحقوق بحيث تتفاعل ىف إطار رؤيـة 

  :النهاىئ املنشود، وتتم عملية برمجة الحقوق وفق رؤية اليونيسيف عىل عدة مراحل عىل النحو التاىل
  .التعرف عىل أوضاع الطفولة ىف املجتمع وبني فئاته املختلفة  *
ل مـن تحليل مضمون الحق املراد تطبيقه وما يرتبط به من حقوق أخرى وما يقتضـيه التطبيـق املتكامـ  *

اشرتاطات، واملقرر أن يشارك ىف إجراء هذا التحليل عـدد مـن املتخصصـني ىف مجـاالت متنوعـة، بحيـث 
  .يشمل كافة الجوانب املرتبطة بتطبيق الحق أو الحقوق املرتبطة

وضع السياسات والربامج واإلجراءات الالزمة لتنفيذ وكفالة مضمون الحـق أو الحقـوق املتصـلة ىف إطـار   *
وتشري الخـربات املسـتفادة أن التطبيـق املتكامـل يتطلـب جهـدا خالقـا يعتمـد عـىل . جتامعىالواقع اال 

التجريب ىف الواقع االجتامعى املعاش، وقد يستلزم التطبيق إجراءات تتم عىل مراحل، وىف هـذه الحالـة 
تحدد أهداف مرحليـة، وهـو أمـر مقبـول برشـط أال تغيـب عـن واضـع السياسـات االجتامعيـة الرؤيـة 

، بحيث يدرك ويراعى أن األهداف املرحلية تعترب خطوات جزئية تتخذ نحـو تطبيـق الهـدف )3(تكاملةامل
  .النهاىئ واملتكامل

توفري املدخالت الالزمة لكفالة مضمون الحق ىف إطار التكامل املنشود مع مراعاة اختالف طبيعة البيئات   *
  .االجتامعية وظروف املستفيدين ىف كل بيئة

                                                            
  .388-387مشرية خطاب، مرجع سبق ذكره ، ص ص  )1(
  .388املرجع السابق، ص  )2(

(3) UNICEF Executive Board Annual Session, Programmed Cooperation for Children and Women. 
From a Human Rights Perspective, New York, 7-11 June 1999, p 120.  
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لق مبنهج التطبيق املتكامل للحقوق، فالتطبيق يقتىض برمجتها من خالل االجراءات سـالفة البيـان، وفيام يتع

والتطبيق الصحيح هو الذى يراعى فيه االرتباط والتفاعل املتبادل بني الحقوق تحقيقا للتكامل الـذى تنشـده رؤيـة 
  .اتفاقية األمم املتحدة لحقوق الطفل

غياب هذا التكامل، مشرية أن النمط السائد ىف مجال التنشئة  ومع ذلك تشري بعض الدراسات إىل
االجتامعية يتسم بقدر كبري من التسلط والقهر مام ال يسمح لألطفال بحرية تكوين الرأى وإبدائه وهذا النمط 

التسلطى ىف تنشئة األطفال يدعمه نظام التعليم القائم عىل الحفظ والتلقني، كام تشري الدراسات إىل قصور 
ور اإلعالم ىف تنمية قدرات األطفال مام يعكس خلال ىف السياسات وقصورا ىف كفالة أهداف التنشئة د

  .)1(االجتامعية من خالل هذه النظم
 

                                                            
1- Arab Republic of Egypt and UNICEF, The situation of Egyption Children and Women , UNICEF, 

Cairo, 2002, p 40. 
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  الباب الثالث
  دول الخليج العربية 

  واتفاقات األمم املتحدة لحقوق اإلنسان
العربية بحقوق اإلنسـان يـرتبط بصـحوة حقوقيـة جابـت حقيقة ميكننا القول، بأن اهتامم دول الخليج 

دول املنطقة ناهيكم عن سلسلة التحوالت الدميقراطية التى بدأت تؤىت مثارها ىف تلـك املنطقـة، فقـد تكـاثرت 
املبادرات الدميقراطية ىف هذه الدول بعد غياب، وحققت دول الخلـيج العربيـة تقـدما يحسـب لهـا ىف مجـال 

وذلك كاستجابة للتحوالت الكربى التى يشهدها النظام الدوىل والدعوات التى تصاعدت  حامية حقوق اإلنسان،
من أجل الدميقراطية واالهتامم بحقوق اإلنسان، ومع ذلك مل ترتق دول الخليج مستويات متقدمة فيام يتعلق 

امم الكثري مـن بسجل حقوق اإلنسان لفرتات طويلة، وإن كان هذا الوضع آخذ ىف التحسن شيئا فشيئا مع انض
دول الخليج إىل االتفاقات الدولية لحقوق اإلنسان ىف رسالة إىل املجتمع الدوىل تعلن عن بدء صـحوة حقوقيـة 
ىف منطقة الخليج العرىب، فالسعودية والكويت واالمارات وعامن والبحرين وقطر باتوا جميعـا أطرافـا ىف عـدد 

ة من هذه الدول لهـا سياسـاتها الخاصـة واملسـتقلة فـيام من اتفاقات حقوق اإلنسان مع التسليم بأن كل دول
يتعلق بتعاملها مع سجل حقوق اإلنسان واآلليات الوطنية املتبعة ىف حاميتها وصيانتها ما بني آليات حكوميـة 

  . وآليات غري حكومية
ىل صـعيد هذا والبد من التأكيد عىل فكرة االرتباط الوثيق بني التحوالت الدولية والتطورات الحاصـلة عـ

فمثال أولت دولة قطر اهتاممـا خاصـا بالقضـية التـي أثارتهـا .االهتامم بحقوق اإلنسان ىف دول الخليج العربية
آالف مواطن من قبيلة  6بسحب جنسية نحو  2004املنظامت الحقوقية يف أعقاب قيام الحكومة القطرية عام 

هـم وقطـع بعثـات الطـالب املنتمـني لهـا وقيام السلطات بفصـل مـوظفى هـذه القبيلـة مـن أعامل)  آل مرة(
ومطالبتها الجميع مبغادرة قطر باعتبار أنهم أصبحوا غري مواطنني؛ الحتفاظهم بالجنسيتني القطرية والسعودية 

  .يف الوقت الذي يحظر القانون القطرى إزدواج الجنسية
فـات السـاخنة فـيام الذي مثل أحـد املل »البدون«كذلك عملت الكويت عيل التعامل اإليجايب مع ملف 

يتصل بأوضاع حقوق اإلنسان يف البالد وبينام شهدت تلك القضية انفراجات عديدة أسفرت عن تقلص عددهم 
ألفا منهم إال أن ما يواجهـه البـدون  42ألفا بعد تعديل أوضاع  88ألفا بعد حرب تحرير الكويت إيل  135من 
  من
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اد بعض رسوم الخـدمات خاصـة التعلـيم والصـحة مـام مشاكل البطالة وضعف الدخل وعدم القدرة عيل سد 
أدي إيل تفيش األمية والبطالة والفقر واألمراض وإزدياد معدالت الجرمية بينهم كان أحـد العوامـل التـي أثـرت 

  .عيل وضعية البالد يف مجال حقوق اإلنسان بشكل يدفعها إيل املزيد من التفاعل اإليجايب مع تلك القضية
ضح الذي توليه دول الخليج العربية بقضايا حقوق اإلنسان سواء عيل املستوي الـداخيل إن االهتامم الوا

أو العريب يعترب يف حد ذاته مؤرشا ايجابيا عيل قدرة هذه املجتمعات عيل التطور مـن الـداخل بعيـدا عـن أيـة 
  .ضغوط ميكن أن تأيت من الخارج

وص واألحكام التى تنص عىل ضامن حقوق ولقد تضمنت دساتري دول الخليج العربية مجموعة من النص
إىل -اإلنسان وكفالة حاميتها والحفاظ عليها وإن كان ذلك مل يأت من فـراغ، حيـث لعبـت املطالبـات الشـعبية

  .دورا مهام ىف تحريك املياه الراكدة ىف هذه الدول -جانب التطورات العاملية واإلقليمية
املجتمع الخليجى من تطور دميقراطى واهتامم بحقـوق  ويرى املوالني للحكومات الخليحية أن ما شهده

اإلنسان إمنا جاء كنتيجة إلميان أنظمة الحكم ىف هذه املجتمعات، برضورة التحول نحـو الدميقراطيـة وتكـريس 
  .االهتامم بحقوق اإلنسان والعمل عىل توفري اآلليات الالزمة لحاميتها
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  الفصل األول
  األمم اقات اململكة العربية السعودية واتف

  حقوق اإلنساناملتحدة ل
اتخذت الحكومة السعودية سلسلة من اإلجراءات التى استهدفت قضايا اإلصالح والتطوير باململكة 

بهدف تعزيز قيم الدميقراطية وحقوق اإلنسان، وتعزيز الحوار الوطني، ومن ثم فإن هذا الفصل يدور حول 
السعودية بصفة عامة، حيث تحدث عن حقوق اإلنسان ىف  ستة مباحث، يركز أولها عىل حقوق اإلنسان ىف

النظام األساىس السعودى ثم انتقل إىل تبيان اتفاقات حقوق اإلنسان املنضمة وغري املنضمة إليها السعودية 
أما ثاىن هذه املباحث، فقد . فضال عن إبراز منظامت حقوق اإلنسان العاملة ىف اململكة العربية السعودية

وركز املبحث الثالث عىل . السعودية وأنظمتها القانونية من اإلعالن العاملى لحقوق اإلنسانتناول موقف 
وتناول الرابع موقف السعودية من . موقف السعودية من اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز العنرصي

موقف السعودية من فيام جاء املبحث الخامس ليتناول . اتفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز ضد املرأة
 اتفاقية مناهضة التعذيب، وأخريا عكف املبحث السادس عىل بحث وتحليل موقف السعودية من تفاقية

  .حقوق الطفل
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  املبحث األول
  حقوق اإلنسان ىف السعودية

  النظام األساىس، االتفاقات الدولية، منظامت حقوق اإلنسان
  نالنظام األساىس السعودى وحقوق اإلنسا: أوال

احتلت قضايا حقوق اإلنسان املتنوعة حيزا كبريا من اهتاممات اململكة العربية السعودية، فقـد اتبعـت 
اململكة نهجا متميزا ىف معالجة هذه القضايا يف إطار شامل انطالقا من عاملية حقوق اإلنسان وسموها، فبالنظر 

ة عملت عيل احرتام هذه القيمـة مـن خـالل لسجل اململكة يف هذا املجال نجد أنها منذ تكوين الدولة الحديث
عدد من اإلجراءات يف إطار الرشيعة اإلسالمية، والخصوصية الثقافية وهو مـا يعـد نقطـة الخـالف بينهـا وبـني 
املنظامت الحقوقية املختلفة األمر الذى حال دون فهم هذه املنظامت إلشكالية ومنطلق قضية حقوق اإلنسان 

  : الحكومة السعودية بحقوق اإلنسان مسارات ومستويات متعددة، نذكر منها يف اململكة، ويأخذ اهتامم 
  عيل املستوي السيايس واملدين  )أ
حرية الرأي والفكر والتعبري، ازدهرت خالل خطط التنمية املختلفـة يف السـعودية وسـائل نرشـ املعرفـة   )1

مطبوعة مـا بـني  45فيها نحو  والثقافة حيث زاد عدد دور النرش واملطبوعات حتى بلغ عدد املطبوعات
ـات  2005صحيفة ومجلة ودورية حتي عام  بخالف عـدد كبـري مـن املجـالت الخاصـة والتقـارير والنرش

  .)1(السنوية للوزارات واملؤسسات
وتشهد وسائل اإلعالم املختلفة املسموعة واملرئية واملقـروءة ، مسـاحة أكـرب مـن الحريـة يف نقـل ونرشـ 

وتعاليم الرشيعة اإلسالمية التي توجـب التحقـق مـن األنبـاء ونرشـ الحقيقـة ، وتتمتـع األخبار يف إطار أحكام 
الصحافة بقدر متزايد من الحرية مع إجرائها ملناقشات مفتوحة ملوضـوعات كانـت محظـورة مـن قبـل ، مثـل 

  . حقوق املرأة واإلصالح السيايس واالقتصادي والفساد وبعض القضايا الدينية
، عيل صعيد املشاركة السياسية للمواطنني شهدت اململكـة يف السـنوات األخـرية عـدة الحقوق السياسية  )2

  تطورات لعل أبرزها إصدار النظام األسايس للحكم يف

                                                            
، 2005واقعة وموقعة عيل الساحة الدولية ، مركز الخليج للدراسات اإلسرتاتيجية، الطبعة األويل، لندن، أغسطس ..اإلعالم الخليجي  )1(

  .184 - 182ص ص 
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ويعد نقلة يف تأكيد وتدعيم احرتام حقوق اإلنسان ، ويعترب هذا النظام أول دستور مكتوب  1992مارس        
ساتري املعـارصة ، ويؤكـد هـذا النظـام عـيل دعـم وحاميـة حقـوق للمملكة ويحمل الكثري من معامل الد

تحمـي الدولـة حقـوق «عـيل أن )26(املواطنني وحرياتهم مبا ال يخالف الرشـيعة ، حيـث نصـت املـادة 
  . )1(عيل استقاللية القضاء) 16(، كام نصت املادة  »اإلنسان وفق الرشيعة اإلسالمية 

لسن القوانني واعتامد االتفاقيات الدوليـة ، وبعـدما كـان  1993وهذا وتم إنشاء مجلس الشورى يف عام 
هيئة استشارية بحتة ، سمح لـه بـالتطور لـيك يصـبح هيئـة ترشـيعية ذات مسـؤوليات متزايــدة ، وحرصـت 
اململكة يف تشكيلها ملجلـس الشـورى عـيل أن يضـم مجموعـة مـن الخـرباء واملتخصصـني واألكـادمييني بهـدف 

ة شؤون البالد إدارة علمية منظمـة تكفـل تحقيـق طموحـات وحقـوق وأمـال املـواطن االستفادة منهم يف إدار 
ولقد أصدر العاهل الراحـل يف نهايـة شـهر .  )2(عضوا معينني يختارهم امللك 120السعودي ويبلغ عدد أعضائه 

اح أمرا بتعديل مادتني من نظام مجلس الشورى ، ومبوجب التعديل بات من حـق املجلـس اقـرت  2003نوفمرب 
ودراسة األنظمة التي يراها من دون الحصول عيل اإلذن املسبق من امللك الذى يظل له صالحية إعادة تأليفـه 

، إضافة إيل امتالكه صالحيات أوسع لتقـديم املشـورة والـرأي يف القضـايا األساسـية  )3(أو حله ىف أى وقت يشاء
حـات املعـادة إليـة ثـم رفعهـا ، وقـد اعتـرب أن هـذه التي تهم البالد ، فضال عن حقه يف إبـداء الـرأي يف االقرتا

  . التعديالت تتيح للمجلس مزيدا من املشاركة يف صنع القرار
مرسوما بشـأن نظـام هيئـة البيعـة ىف  2006بن عبدالعزيز عام  عبد الـلـهوىف ذات السياق، أصدر امللك 

ام سيعهد اىل لجنة من األمـراء تقريـر أهليـة وطبقا لهذا النظ -ال يرسى عىل امللك ووىل العهد الحاليني –البالد 
ملوك ووالة عهد اململكة ىف املستقبل عىل أن تتشـكل اللجنـة مـن أبنـاء وأحفـاد امللـك عبـدالعزيز آل سـعود 

وسيكون من ضـمن مهـام . مؤسس الدولة وقد تم اختيار خالد بن عبدالعزيز التويجرى أمينا عاما لهذه الهيئة
  ضاء منها بتشكيل مجلس حكم مؤقت الدارة شئونتلك الهيئة تكليف خمسة أع

                                                            
  .26، 16، املادتان  1992، أحكام النظام األساىس للحكم ىف اململكة العربية السعودية، الصادر ىف مارس راجع حول هذا املوضوع )1(
التقرير السنوى للمجتمع املدىن والتحول الدميقراطى ىف الوطن العرىب، مركز ابن خلدون للدراسات االمنائية، سمري فاضل ابراهيم، .د) 2(

 .115، ص 2006القاهرة 
  .115لسابق، ص املرجع ا )3(
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البالد ملدة ال تزيد عىل أسبوع إذا مل يكن امللك أو وىل العهـد قـادرين عـىل حكـم الـبالد إال ان هـذا املجلـس  
   )1(املؤقت ال  يتمتع بصالحيات تغيري مؤسسات الدولة

السـعودية ببـاقي الـدول الخليجيـة وميكن القول انه عند مقارنة الحقوق السياسية يف اململكة العربيـة 
فنجدها متثل الحالة الوحيدة التي مل تشهد أي تجربة انتخابات ترشـيعية ، فهـي الحالـة السـاكنة يف الخلـيج ؛ 
ولعل ذلك راجع إيل انغالق املجتمع السعودي عيل نفسه فال يزال العامـل القـبيل لـه دوره وتـأثريه يف الحيـاة 

ا العامل يف بقية الـدول الخليجيـة فتزيـد حـدة هـذا العامـل يف املجتمعـات السعودية بدرجة تفوق تأثري هذ
أضف إيل ذلك عدم وجود حراك شعبي داخـيل عـام .املنغلقة بينام تقل إيل حد ما يف املجتمعات األكرث انفتاحا

يدفع بالضغط نحو مزيد من اإلصالحيات إال من بعـض العنـارص والنخـب املثقفـة والتـي تطالـب بـني الحـني 
  )2(اآلخر مبنح مزيد من اإلصالحيات ويف الغالب تكون مقيمة خارج اململكة و 
استقالل القضاء، يكفل التنظيم القضايئ يف السعودية حامية وتدعيم الحقـوق األساسـية لإلنسـان سـواء   )3

 كان مواطنا أم وافدا ، ويعترب مبدأ استقالل القضاء من املبادئ الكربى للتنظـيم القضـايئ هنـاك ، حيـث
عيل أن القضاة مستقلون ال سلطان عليهم يف قضائهم غري  1976من نظام القضاء لسنة ) 1(نصت املادة 

  . )3(الرشعية اإلسالمية واألنظمة   املرعية، وليس ألحد التدخل يف القضاء
 وقد وضعت اململكة العديد من اإلجراءات واآلليات التي تكفل هذه االسـتقاللية منهـا عـدم قابليـة القضـاة
للعــزل أو النقــل أو النــدب إال بقــرار مــن مجلــس القضــاء األعــىل الــذي يرشــف عــيل أعاملهــم ويتــويل تــدريبهم 

  .)4(ومحاسبتهم
ويؤدي مبدأ استقالل القضاء إيل دعم حقوق وحريات املواطنني عيل قدم املساواة ،ومن ثم فـإن املـتهم 

  . يتمتع مبحاكمة عادلة سواء أدت إيل إثبات براءته أو إدانته 
ويكفل النظام األسايس يف اململكة املساواة يف حق التقايض سواء للمـواطنني أو املقيمـني واملسـاواة أمـام 

  . القضاء من خالل مجانية القضاء بصورة مطلقة 
  وأقرت السعودية العمل بنظام املحاماة ليكون جزءا من نظام التقايض املعمول به

                                                            
  .116-115املرجع السابق، ص ص ) 1(
  : املجالس الترشيعية الخليجية الخليجية ، " أرا ء"خالد عيل ، مجلة   )2(

http://www.araa.ae  
 ).  1(أحكام النظام القضاىئ ىف اململكة العربية السعودية، املادة : راجع ىف هذا املوضوع) 3(
  .185ه عىل السالحة الدولية، مرجع سبق ذكره، ص واقعه وموقع.. االعالم الخليجى) 4(
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االدعاء العام وهو جهاز مياثل النيابة العامـة ، وهـي تقـوم بـالتحقيق يف الدولة ، كام أنشأت هيئة التحقيق و  
ـطة، متثـل دعامـة هامـة  واالدعاء العام والرقابة والتفتيش عيل السجون ،وهي هيئـة مسـتقلة عـن جهـاز الرش
لصيانة وحامية ضامنات املتهم ، حيث أوضح مشــروع الئحتها حق املتهـم يف االستعانة مبحام خالل استجوابه 

  .، وعدم استخدام القـوة والتعذيب يف استجوابه والتحقيـق معه
سنت الحكومة عددا من القـوانني املهمـة يف مجـال حقـوق اإلنسـان مثـل :  خالل األعوام املاضية السجون  )4

الذي زاد من الصالحيات التي يتمتـع بهـا القضـاء، وقـانون اإلجـراءات الجزائيـة  2000قانون املرافعات لعام 
، ويحدد دور رجال األمـن ومـن يقـوم بالتحقيقـات الجنائيـة وشـمل ضـامنات لحاميـة 2002يف عام الصادر 

املواطنني واملقيمني من التعرض للتعذيب واألذى جسديا ومعنويا ، وكفالة حرية الدفاع عنهم من خالل إقرار 
  .)1(نظام املحاماة الذي صدر متزامنا مع القانون السابق

هذا الصدد أن أنظمة اململكة منعت أشكال التعذيب كافة، عىل أثر انضـاممها  ومام هو جدير بالذكر ىف
إيل اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب، وأنشأت لجنـة للتحقيـق يف االدعـاءات بالتعـذيب يف أبريـل عـام 

2000)2(.  
ـوع ومن الخطوات التى تحسب للمملكة ىف هذا االطار، ما أقدمت عليه السلطات السعودية من  إقـرار ملرش

كتجسيد لروح التضامن والتكاتف مع هذه الفئة التى يهددها التفكـك األرسى " اليوم العائىل للسجني " اطلق عليه 
فقد سمحت إدارة السجون بأن يلتقى السجني وعائلته أسبوعيا، وشيدت لهذا الغـرض وحـدات سـكنية إال أن هـذا 

  . )3(رت ضدهم احكام ىف جرائم سياسيةاالنجاز مل يشمل املعتقلني السياسيني أو من صد
جمعية حقوق اإلنسان الوطنيـة "عيل إنشاء  2004، وافقت اململكة يف مارس )4(جمعيات حقوق اإلنسان  )5

عضـوا مـنهم ثـالث سـيدات ،  41كأول جمعية وطنية تقوم مبراقبة حقوق اإلنسـان يف الـبالد ، وتضـم " 
  للعمل عيل تلقي دعاوي مخالفات

                                                            
، ص 2006الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان، التقرير األول عن أحوال حقوق اإلنسان ىف اململكة العربية السعودية، الرياض : أنظر) 1(

128- 133 .  
ة الدميوقراطية ،  العدد الحادي عرش ، القاهرة، نبيل عبد الفتاح ، املمكلة العربية السعودية رياح التغري والخيار الصعب ،  مجل  )2(

  .65-60، ص ص 2003يوليو 
  .117سمري فاضل إبراهيم، مرجع سبق ذكره، ص . د  )3(
تقرير انجازات الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان، الجمعية الوطنية   : للمزيد من التفاصيل حول التعريف بالجمعية، أنظر  )4(

  .وما بعدها 23، ص 2007 ، الرياض) 2004-2005-2006(
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ان من الجمهور ، والتأكيد عيل التزام اململكـة باملعاهـدات الدوليـة ، كـام أنشـئت أقسـام تعنـي حقوق اإلنس 
بحقوق اإلنسان يف الجهات الحكومية ذات العالقة مبا فيها وزارات العدل والداخليـة والخارجيـة للتأكيـد عـيل 

   .أهمية ورضورة تطبيق األنظمة والقواعد املتعلقة بحقوق اإلنسان
الهتامم السعودى بحقوق اإلنسان، تم إنشاء مركز متخصص يف الحوارات الفكريـة والوطنيـة وىف سياق ا

امللك عبـد "وذلك يف إطار حرص اململكة عىل محاربة التطرف والتعصب، وذلك تحت اسم مركز  3/8/2003يف 
زيـز الوحـدة ومقره الرياض وذلك بهدف إيجاد قنـاة للتعبـري ومحاربـة التعصـب، وتع" العزيز للحوار الوطني

الوطنية وتأسيس ثوابت وقواعد يعتمد عليها الحوار بني األفراد يف إطار من الوسـطية واالعتـدال ومبـا يـتامىش 
مع تعاليم اإلسالم، كام أن هذا املركز يساهم يف إيجاد قناة للتعبري املسئول، ومن شأن هذا املركز إيجاد املنـاخ 

  .)1(ي ترفض اإلرهاب والفكر املتطرفالنقي الذي تنطلق منه املواقف الجيدة الت
إضافة مهمة وكبرية للجهود اإلصالحية  2003عام  »امللك عبد العزيز للحوار الوطني«ويعترب إنشاء مركز 

التي قامت بها الحكومة السعودية يف مجال دعـم املشـاركة الشـعبية، وتوسـيع هـامش الحريـات يف املجتمـع 
بكل حرية وشـفافية وبضـامنات مـن أعـىل قيـادات السـلطة، حيـث  بوضعه قبة رسمية ملناقشة قضايا الوطن

يسعى هذا املركز إىل توفري البيئة املالمئة الداعمة للحوار الوطني بني أفراد املجتمع مبا يحقق املصـلحة العامـة 
  .)2(ويحافظ عىل الوحدة الوطنية املبنية عىل العقيدة اإلسالمية

لكة عيل حقوق األقليات الدينية بناء عيل ما جاء يف الشعائر الدينية حقوق األقليات الدينية ،تحافظ املم  )6
  .)3(الخاصة بهم ،  وكذلك تنظيم حياتهم الشخصية تبعا للنصوص التي تضمنتها رشائعهم الدينية 

  حول 2005نوفمرب  15وقد عكس تقرير وزارة الخارجية األمريكية الصادر يف 

                                                            
أغسطس  4هـ  1424جمـادى الثانية  5االثنيـن جريدة الرشق األوسط، الرياض، إنشاء مركز للحوار الوطني يف: السعودية) 1(

  http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&article=185412&issueno=9015:   9015العدد  2003
، رسالة ماجستري، جامعة ر النفط عىل األمن الوطني يف اململكة العربية السعوديةأثمنصور بن عثامن أبا حسني، ) 2(

  .111، ص2005الريموك، كلية األداب، 
  .187واقعة وموقعة عيل الساحة الدولية، مرجع سابق ، ص..اإلعالم الخليجي ) 3(
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هذا املعني ؛ حيث أشار إيل تراجع يف عمليات ترحيل غري املسلمني ألسباب أوضاع الحريات الدينية يف العامل ،  
دينية يف السعودية، فضال عن سامح الحكومة للشيعة باالحتكام إيل ترشيعاتهم التقليديـة يف القضـايا الخاصـة 

امرسـة طقـوس بقانون األرسة واملرياث وإدارة األوقاف، كام مل يواجه العديد من غـري املسـلمني الـذين قـاموا مب
بشكل خاص أو رسي خالل الفرتة التي قام التقريـر بتغطيتهـا، أيـة مضـايقات، وتبـدو العالقـات بـني مسـلمي 

  .)1(اململكة واملسلمني األجانب جيدة بشكل عام
ويف كل األحوال ال ميكن القـول إن الـنهج السـعودي يف التعامـل مـع قضـايا حقـوق اإلنسـان خـال مـن 

وقد تكون نتيجة ألسلوب تطبيق السياسة أو ألخطاء فردية ، وهذا هو شـأن كـل دول الثغرات، فهناك سلبيات 
العامل ، فال توجد دولة ميكن أن تدعي أنها تحمي حقوق اإلنسان بشكل كامل ، وحتى هذه الدول التي تصـدر 

املتحـدة تقاريرا  رسمية تقيم فيها سجالت الـدول األخـرى يف مجـال حقـوق اإلنسـان، ويف مقـدمتها الواليـات 
  .  وغريها من الهيئات املعنية 

الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية، فمن منطلق التصـور اإلسـالمي لحقـوق اإلنسـان الـذي   )ب
يجعل اإلنسان محورا لهذا الكون، جـاء اهـتامم اململكـة العربيـة السـعودية بـالحقوق االقتصـادية 

  : زأ من حقوق اإلنسان، وهو ما ميكن تفصيله فيام يىلواالجتامعية والثقافية باعتبارها جزءا ال يتج
عيل أن امللكية ورأس املـال مقـدمات  1992الحقوق االقتصادية، نص النظام األسايس للحكم الصادر عام   )1

أساسية يف الكيان االقتصادي واالجتامعي للمملكة، وأن تكفل الدولة حرية امللكية الخاصة وحرمتها، وال 
ه إال للمصلحة العامة عيل أن يعوض تعويضا عادال، كام يحظر النظام املصادرة العامة ينزع من أحد ملك

وهذه املبادئ االقتصادية تتفق يف كثري مـن . لألموال وال تكون عقوبة املصادرة الخاصة إال بحكم قضايئ 
القتصـادية عنارصها مع ما جاء يف اإلعالن العاملي لحقـوق اإلنسـان، والعهـد الـدويل الخـاص بـالحقوق ا

  . واالجتامعية والثقافية
باملوافقـة عـيل قـرار ) م  2005سـبتمرب  27(ملـيك بتـاريخ  51فضال عن ذلك، صدر املرسوم املليك رقـم 

والذي كفل  1969هـ الخاص بتعديل نظام العمل والعامل لعام  22/8/1426بتاريخ ) 219(مجلس الوزراء رقم 
  . ل املتساوية القيمة دون متييز من أي نوع أجورا عادلة ومكافآت متساوية عن األعام

                                                            
  .هاوما بعد 15،ص 2005تقرير وزارة الخارجية األمريكية حول حقوق اإلنسان لعام ) 1(
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، يتمتع املواطن السعودي بقدر واسـع مـن املسـاحة الالزمـة للحصـول عـيل املعرفـة )1(الحقوق الثقافية  )2

وبصفة خاصة من خالل وسيلتي التعليم واإلعالن ، وقد حرصت اململكة عيل ضامن حقوق اإلنسان مـن 
الشخصـية وعـدم جـواز مصـادرة املراسـالت الربقيـة أو الربيديـة أو خالل املحافظة عيل حرية اتصـاالته 

املخابرات الهاتفية أو اإلطالع عليهـا أو االسـتامع إليهـا ، وهـو مـا أغفـل ذكـره اإلعـالن العـاملي لحقـوق 
اإلنسان والعهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية بالرغم من ارتباط هذه األمور بحقوق 

  . )2(ودعائم كيانه اإلنسان
، تسـتهدف التنميـة االجتامعيـة يف أي مجتمـع تحقيـق الرفاهيـة ألفـراده وتـوفري )3(الحقوق االجتامعية  )3

الخدمات األساسية مجانا أو بسعر مناسب وبصورة جيدة ، ولقد حققت اململكة إنجازات مهمة يف هـذا 
ة اإلنسان السعودي وغريه من املقيمني ، املجال عكست أبعاد النمو االجتامعي الذي تشهده واستفاد من

وذلك من خالل تنميه الخدمات الصحية؛ وتوفريها لجميع املواطنني مجانا، وزيـادة نسـبة اإلنفـاق عـيل 
وبلغ مـا خصـص لقطاعـات الخـدمات  2005الربامج الصحية، حيث زادت نسبة اإلنفاق يف موازنة العام 

  . )4(مليون ريال) 31(الصحية والتنمية االجتامعيــة حوايل 
  اتفاقات حقوق اإلنسان املنضمة وغري املنضمة إليها السعودية: ثانيا

: هناك اتفاقات أربع رئيسية من اتفاقات األمم املتحدة لحقوق اإلنسان، انضمت إليها السـعودية، وهـى
ـي" القضـاء عـىل  اتفاقيـة«، و )5(1997وانضـمت إليهـا عـام " اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز العنرص

  وقدمت »جميع أشكال التمييز ضد املرأة

                                                            
الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان، التقرير األول عن أحوال حقوق اإلنسان ىف اململكة : للمزيد حول الحقوق الثقافية باململكة، أنظر) 1(

  .98-92، ص ص 2006العربية السعودية، الرياض 
مصطفى كامل السيد . ياسية واالقتصادية ، ىف داألبعاد الس... عبدالكريم الدخيل ، االصــالح السياىس ىف اململكة العربية السعودية، ) 2(

  .200-184، ص ص  2006، االصالح السيياىس ىف الوطن العرىب، القاهرة ) محرر(
الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان، التقرير األول عن أحوال حقوق اإلنسان ىف اململكة العربية السعودية، مرجع سابق، ص : أنظر) 3(

  .وما بعدها 99
 .2005أغسطس  3ة الحياة اللندنية، صحيف)  4(
الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان، مدى انسجام األنظمة السعودية مع :  تفاصيل حول موقف السعودية من االتفاقية، أنظر  )5(

  ، ص ص 2007اتفاقيات حقوق اإلنسان الرئيسية، اململلكة العربية السعودية 
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اتفاقيــة مناهضــة التعــذيب وغــريه مــن رضوب املعاملــة القاسيــــة أو «، و)1(2000صــك االنضــامم إليهــا عــام 
اتفاقيـــة األمـم املتحـدة لحقـوق «، كـام انضـمت إىل )2(1997والتى انضمت إليها عـام  »الالإنسانية أو املهينة

  . )3( 1996عام  وذلك ىف »الطفـل
هذا وقد أبدت السعودية عددا من التحفظات عىل أحكـام بعـض االتفاقـات التـي انضـمت إليهـا، 

  : )4(نوردها عىل التفصيل التايل
، وقـد ورد عليهـا تحفـظ عـام عـىل األحكـام التـي »اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز العنرصي«  -

، املتعلقـة مبوافقـة كافـة األطـراف )22(الخصوص نص املادة  تتعارض مع الرشيعة اإلسالمية، وعىل وجه
  . )5(ذات الصلة عىل إحالة أي نزاع إىل محكمة العدل الدولية للفصل فيه

، وقـد ورد عليهـا تحفـظ عـام بعـدم االلتـزام مبـا »اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة«  -
، التـي تتعلـق باملسـاواة )9/2(ن تحفظ خاص عىل املادة يتعارض مع أحكام الرشيعة اإلسالمية، فضال ع

، التي )29/1(وعىل املادة . بني األبوين فيام يتعلق بجنسية األطفال، وذلك وفقا لقواعد القانون اإلسالمي
تتعلق بإحالة النزاع بني الدول األطراف حـول تفسـري أو تطبيـق االتفاقيـة إىل محكمـة العـدل الدوليـة، 

  . )6(غري ملزمة مبا ورد بهذه الفقرة حيث تعترب نفسها
، حيــث مل تعــرتف اململكــة )20(، وقــد تعلــق تحفــظ الســعودية باملــادة »اتفاقيــة مناهضــة التعــذيب«  -

  . ، حيث مل تلزم نفسها مبا ورد فيها)30/1(بصالحيات لجنة مناهضة التعذيب، وكذا املادة 
ريا باالنضامم إىل اتفاقات حقوق اإلنسـان ومام هو جدير بالذكر أن الحكومة السعودية مل تكرتث كث

  وقرصت هذا االنضامم عىل عدد متواضع من االتفاقات

                                                            
31-41. 

  .71-45املرجع السابق، ص ص   )1(
  .89-75ملرجع السابق، ص ص ا  )2(
  .116-93املرجع السابق، ص ص   )3(
ـ 17، ص ص  2001حقوق اإلنسان يف اململكة العربية السعــودية ، مركز الخليج للدراسات اإلسرتتيجية، الطبعة األوىل، القاهرة   )4(

18 .  
، مرجع سبق ذكره، ص ص ...األنظمة السعودية الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان، مــــدى انسجام: ملزيد من التفاصيل، راجع  )5(

34-38 .  
  .51-50املرجع السابق، ص ص : ملزيد من املعلومات) 6(
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  :وهذا ما يوضحه الجدل التاىل. ذات الصلة مقارنة بإجامىل االتفاقات املربمة ىف هذا الصدد 
آلية دخول االتفاقية  

االتفاقية
حيز تاريخ الدخول   االنضامم/تاريخ التصديقتاريخ التوقيع

 النفاذ
ــوق  ــدويل للحق ــد ال العه

االقتصــــادية واالجتامعيــــة 
 والثقافية

------ 

العهــد الــدويل للحقــوق 
دنية والسياسيةامل

------ 

الربوتوكول االختياري امللحق 
ـــوق  ـــدويل للحق ـــد ال بالعه
املدنيـــة والسياســـية بشـــأن 
ــل  ــن قب ــكاوي م ــديم ش تق

 األفراد

------ 

الربوتوكول االختياري الثاين 
ـــدويل  ـــد ال ـــق بالعه امللح
للحقوق املدنية والسياسـية، 

بهدف إلغاء عقوبة اإلعدام

------ 

ـاء  ــة للقضـ ــة الدولي االتفاقي
أشـكال التمييـز  عـىل جميـع

 العنرصي

 23/10/1997 22/9/1997-- انضامم

إتفاقية القضاء عىل جميـع 
التمييز ضد املرأة أشكال

 7/10/2000 7/9/20007/9/2000تصديق

الربوتوكــــول االختيــــاري 
باتفاقية القضاء عىل  امللحق

جميع أشـكال التمييـز ضـد 
 املرأة

---- -- 

اتفاقيــة مناهضــة التعــذيب 
املعاملة أو رضوب  وغريه من

العقوبـــــــة القاســـــــية أو 
الالإنسانية أو املهينة

 23/10/1997 23/9/1997-- انضامم
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 25/2/1996 26/1/1996--انضامماتفاقية حقوق الطفل 
ــــاري  الربوتوكــــول االختي

ــة حقــوق الطفــل  التفاقي
بشــأن اشــرتاك األطفــال يف 

املنازعات املسلحة

---- -- 

ــــاري  الربوتوكــــول االختي
ــة ــ التفاقي ل حقــوق الطف

ــــال  ــــع األطف ــــأن بي بش
واســــتغالل األطفــــال يف 

االباحية البغاء ويف املواد

---- -- 

االتفاقية الدوليـة لحاميـة 
جميــع العــامل  حقــوق

املهاجرين وأعضاء أرسهم

 ------ 

  .ربية لحقوق اإلنساناملنظمة الع :املصدر 
  منظامت حقوق اإلنسان العاملة ىف اململكة العربية السعودية: ثالثا

  :يوجد ىف السعودية، عدد من منظامت حقوق اإلنسان الحكومية وغري الحكومية، نرصدها فيام يىل
  : وهى نظامت الحكوميةامل
فهـد بـن عبـد «فني الراحـل امللـك وقد أنشأها خادم الحرمني الرشي :الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان  )1

، وقد تعاملت الجمعية بعـد فـرتة مـن تأسيسـها باعتبارهـا مؤسسـة وطنيـة،  2004مارس  9يف  »العزيز
الرصـد، واملتابعـــة، : أعضاء من النساء، ويدخل يف اختصاصها) 10(عضوا بينهم ) 41(وتضم يف عضويتها 

  .)1(واستقبال الشــكاوى، زيارة السجون 
تـريك بـن خالـد «برئاسـة  12/9/2005هيئة حكومية للنهوض بحقوق اإلنسان ىف السـعودية يـوم إنشاء   )2

  .»السديري

                                                            
اإلصالح السيايس يف ) محرر( مصطفى كامل السيد . يف د" اإلصالح يف اململكة العربية السعودية" عبد الكريم بن حمود الدخيل،. د) 1(

 . 189-187الوطن العريب، مرجع سابق، ص ص 
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  :) 1(املنظامت غري الحكومية، وهى

وهو منظمة غري حكوميـة مسـتقلة تعمـل مـن أجـل تعزيـز حقـوق  :املركز السعودي لحقوق اإلنسان  )1
  . عودية، ومقره الرئيىس بلندن ىف بريطانيااإلنسان والحريات األساسية يف اململكة العربية الس

ويتمحور عمل الشبكة عىل تجميع إصدارات مؤسسات  :شبكة معلومات حقوق اإلنسان يف السعودية  )2
حقوق اإلنسان العاملة يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا والصادرة باللغة العربية يف موقع واحد، 

  . املؤسسات املحلية واإلقليمية وذلك من خالل التعاون مع العديد من 
وجعلـت مـن الـدفاع عـن حقـوق اإلنسـان  :لجنة الدفاع عن حقوق اإلنسان يف شبه الجزيرة العربية  )3

ومقاومة االنتهاكات التي ميارسها النظـام السـعودي أول اهتامماتهـا، حيـث أن جهودهـا متتـد إىل كافـة 
  .)2(سات السيطرة والتمييز يف املجتمعاملستويات يف املجتمع وتعمل بشكل خاص ملناهضة سيا

وعىل أية حال، ورغم هذا العدد من املنظامت التى تعمل ىف مجـال حاميـة حقـوق اإلنسـان، فـإن 
اململكة العربية السعودية ما زالت تعاين من تـردى أوضـاع حقـوق اإلنسـان، حيـث أن هنـاك عـدد مـن 

دعـائم حقـوق اإلنسـان بالشـكل الالئـق  الصعوبات التى تحول دون متكن النظام السـعودى مـن إرسـاء
  : )3(واملناسب، وميكن إيجاز هذه الصعوبات ىف النقاط التالية

، وهذا ما 2003تكاثر األعامل اإلرهابية، فقد بدأ اإلرهاب يوجه رضبات قوية متعددة للمملكة منذ عام   )1
وات األمـن وأفـراد الجامعـات بقوله أن القتال بـني قـ 2005أكد عليه وزير الداخلية السعودى يف فرباير 

مـن املشـتبه فـيهم، كـام أعلنـت ) 92(شخصا خالل عامني مضـيا، مـنهم ) 221(اإلرهابية أدى إىل مقتل 
  .، إعدام ثالثة من أعضاء الجامعات اإلرهابية2005الحكومة السعودية يف أبريل 

                                                            
املجتمع املدين : املؤمتر السنوي الخامس"يف " املجتمع املدين وقضية اإلصالح يف اململكة العربية السعودية"أرشف محمد كشك،   )1(

    .مركز دراسات املستقبل، جامعة أسيوط) 2004نوفمرب  25 – 23(وقضايا اإلصالح ي الوطن العريب 
  .مرجع سابق برنامج الحكم واإلدارة يف البالد العربية،) 2(
، فرباير 13حمزة الحسن، املؤرشات اإليجابية والسلبية يف حركة التغيري الدميقراطي يف السعودية، مجلة شئون السعودية، العدد ) 3(

  .55-50، ص ص .2004
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آلدميتهم، خاصة يف ظل نظام معاناة العامل الوافدين من رشوط العمل التى تنطوى عىل استغالل لهم و   )2
، وقصور مظلـة الحاميـة القانونيـة لـبعض الفئـات، »الكفلة«الذي يضع العاملني تحت رحمة  »الكفيل«

  . مثل عامالت الخدمة املنزلية والعامل الزراعيني، والسائقني
  املبحث الثاين

  اإلعالن العاملى لحقوق اإلنسان واألنظمة القانونية السعودية
ىف مجال القانون الدوىل لحقوق اإلنسان أن اإلعالن العاملي لحقـوق اإلنسـان يعـد مبثابـة  من املسلم به

أوىل الوثائق الدولية التى أرست قواعد دولية أخالقية أدبية بشأن إحرتام وصيانة حقوق اإلنسان، بل إنه أقـدم 
قة مرجعية هامـة تاريخيـا يف وهو وثي. وأشهر آلية من آليات القانون الدويل لحقوق اإلنسان عىل وجه العموم

ومن هنا تربز أهمية التعرض له وبيان مدى انسجام مواده مع األنظمة السعودية وذلك . مجال حقوق اإلنسان
  . من خالل عدد من املباحث املهمة

  :تصويت السعودية لصالح اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان: أوال
) 3-د(ألـف 217رقـم  ار الجمعية العامة لألمم املتحدةاعتمد اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان مبوجب قر 

مـن  18و 16، وقد صوتت اململكـة لصـالح اإلعـالن وتحفظـت عـىل املـادتني )1( 1948ديسمرب  من عام  10يف 
  . مواده

وىف واقع األمر، يعترب اإلعـالن العـاملي لحقـوق اإلنسـان أشـهر وثـائق حقـوق اإلنسـان بـالنظر ملقدمتـه 
إىل مختلف أنواع حقوق  مادة تتطرق 30التى أرساها بشأن حقوق اإلنسان، و هو مكون من  واملبادىء املهمة

اإلنسان األساسية، كالحق يف الحرية و يف املساواة ويف الكرامة ويف الحياة ويف األمن ويف العمل ويف التعلـيم ويف 
القـانون الـدويل لحقـوق اإلنسـان  ومام هـو جـدير بالـذكر أن كافـة وثـائق. )2(الخ.....حرية الرأي ويف العدالة 

  . الالحقة عىل اإلعالن ما هي إال تفصيال لحق معني أو لحقوق معينة وردت باإلعالن
وهـو مـا ينسـجم مـع كونـه معـربا عـن طموحـات . ويغلب عىل صياغة مواد اإلعالن الطابع العام، غري املحدد

  . وتطلعات وليس عن التزامات محددة
  ، ليس لإلعالن أثر قانوين ملزم، وإمنا تقترص قيمته عىلوخالفا لالتفاقات الدولية

                                                            
 .، مرجع سبق ذكره..أحمد الرشيدى، حقوق اإلنسان. االعالن العاملى لحقوق اإلنسان، ىف د: راجع ) 1(
 .املرجع السابق: الحقوق الواردة باالعالن العاملى لحقوق األنسان، أنظر ىف تفصيل) 2(
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عىل الدول التي  »مثل أعىل«قيمة أدبية أو معنوية، وهو املتفق عليه بشأنه، فام هو إال توجهات أو غايات أو  
فـإن الجمعيـة «: وهو ما أشارت إليـه رصاحـة ديباجـة اإلعـالن بقولهـا . اعتمدته توخيها والسعي إىل تحقيقها

مة تنرش عىل املأل هذا اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان بوصفه املثل األعىل املشرتك الـذي ينبغـي أن تبلغـه العا
. يؤيد ذلك أيضا مضمون اإلعالن الذي صيغت مـواده يف شـكل أطـر عامـة )1(.»......كافة الشعوب وكافة األمم 

وهـم قـد وهبـوا . اويني يف الكرامة والحقوقيولد جميع الناس أحرارا ومتس«: من ذلك ما ورد يف مادته األوىل 
حـق يف املسـاواة والحريـة فربغم النص عىل ال. »العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح اإلخاء

ينبغي السـعي إليـه  »كمثل أعىل«تدل عىل طبيعة اإلعالن  »بروح اإلخاء«، إال أن الحث عىل املعاملة والكرامة
ذلك أيضا أن عددا من مواد اإلعالن التي تعكس غاية أو طموح عام تم تحديدها ويؤيد . محددوليس التزام قانوين 

مـن رضورة عـدم  3ومن ذلك ما نصت عليه املـادة . الحقا يف شكل التزامات محددة يف إطار اتفاقية دولية مستقلة
دته وفصلته وقامت من أجله وألزمت الخ، وهو ما حد...التمييز بسبب العنرص أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين 

  . )2(م1965 به اتفاقية منع جميع أشكال التمييز العنرصي املربمة عام
من رضورة رعاية الطفولة، وهو ما تم تفصـيله يف اتفاقيـة حقـوق  2-25ومن ذلك أيضا ما أوردته املادة 

السياسـية واملدنيـة وذلـك املتعلـق  يضاف إىل ذلك أن العهدين الـدوليني للحقـوق. )3(م1989الطفل املربمة يف 
م حوال عددا كبريا من الحقوق األساسـية الـواردة 1966بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية املربمني عام 

  . باإلعالن يف شكل أطر عامة إىل التزامات محددة وواضحة وواجبة التنفيذ
، وإال ألصـبح ة يف عدم التمسك به أو إهدارهحريلكن ذلك ال يعنى أن الدول التي اعتمدت اإلعالن لها ال

فاإلعالن العـاملي لحقـوق اإلنسـان يحظـى يف حقيقـة األمـر . اعتامد الدولة له والتحفظ عىل بعض مواده لغوا
األوىل أدبية أو معنوية مستمدة من قبول الدولة لتوخي هذه اآلمال والطموحات الواردة : بوجهني من القيمة 

ويعترب بالتايل إخالال بـذلك إهـدار . قيقة األمر التزاما عليها مستمد من رضاها باإلعالنبه، وهو ما يشكل يف ح
  . بندا من بنوده

                                                            
  .، مرجع سبق ذكره..أحمد الرشيدى، حقوق اإلنسان. االعالن العاملى لحقوق اإلنسان، الديباجة، ىف د: راجع )1(
 .عمرو جمعة، مرجع سبق ذكره: ملزيد من التفاصيل حول اتفاقية التمييز، أنظر) 2(
  . اتفاقية الطفل، ىف عمرو جمعة، املرجع السابق: راجع )3(
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الوجه اآلخر من قيمة اإلعالن ، هو أنه يشكل املرجعية العامة للقانون الدويل لحقـوق اإلنسـان، بحيـث 
نية بحقـوق اإلنسـان الالحقـة عليـه، ميكن الرجوع إليه يف حالة عدم وجود نص خاص يف إحدى االتفاقات املع

  . )1(فيكفى أنه يعد أحد األركان الخمس التى بنيت عليها الرشعة الدولية لحقوق اإلنسان
ومام هو جدير بالذكر ىف هذا الصدد أن القضاء السعودى ال يأخذ ىف أحكامه بنصـوص اإلعـالن إال عـىل 

، ذلك أن اإلعالن ليس اتفاقيـة دوليـة حتـى التطبيق القاعدة القانونية واجبةسبيل االسئناس وليس عىل سبيل 
يؤخذ بنصوصه أمام القضاء السعودى، إضـافة إىل ذلـك،  فاملحـاكم والهيئـات القضـائية باململكـة ال تطبـق يف 

من النظـام األسـايس  70أحكامها إال االتفاقات الدولية التي تصدر بها مراسيم ملكية حسبام نصت عليه املادة 
تصدر األنظمة، واملعاهدات، واالتفاقيات الدولية، واالمتيازات ويتم تعديلها مبوجـب " قيض بأن للحكم والتي ت
  . )2("مراسيم ملكية

  :حدود انسجام األنظمة السعودية مع مضمون اإلعالن العاملي: ثانيا
مجملهـا، يتفق اإلعالن يف مضمونه مع الرشيعة اإلسالمية ممثلة ىف أنظمة اململكة العربية السـعودية يف 

الـخ، هـي حقـوق نصـت ...إذ أن ما ورد به من النص عىل الحق يف الحياة ويف الكرامة و يف التقايض ويف األمن 
عليها العديد من أنظمة اململكة مثل النظام األسايس للحكم، ونظام املرافعات واألنظمة العدلية األخرى والتـى 

  . يعة اإلسالمية ال تخرج ىف ىف الجانب األعم من احكامها عن روح الرش
ولعل الطابع العام ملواد اإلعالن يفرض التفرقة بني انتهاك الحق وتقييده من جهـة، وتنظيمـه مـن جهـة 

يولد جميع النـاس أحـرارا متسـاوين «فمثال  تنص املادة األوىل من اإلعالن العاملى لحقوق االنسان عىل . أخرى
وتتفـق هـذه  )3(»ن يعامل بعضهم بعضـا بـروح اإلخـاءهم أ يف الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقال وضمريا وعلي

يقـوم الحكـم يف اململكـة «املادة مع ما أقرته املادة الثامنة من النظام األسـاىس السـعودى حيـث نصـت عـىل 
؛ أى أن الرشيعة اإلسالمية  »)4(العربية السعودية عىل أساس العدل والشورى واملساواة وفق الرشيعة اإلسالمية

  مع مبدأ املساواة ىف الكرامةال تتعارض 

                                                            
  :للمزيد من املعلومات، راجع الربط االلكرتوىن )1(

http://www.gohod.net/node/40 
 

  .من النظام األساىس للحكم باململكة 70راجع املادة ) 2(
 .أحمد الرشيدى، مرجع سبق ذكره. العاملى لحقوق اإلنسان ىف دراجع املادة األوىل من اإلعالن ) 3(
  .من النظام الساىس للحكم ىف اململكة العربية السعودية 8املادة : أنظر) 4(
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  .والحقوق املنصوص عليه ىف الوثيقة الدولية 
كل الناس سواسية أمام القـانون ولهـم الحـق يف التمتـع بحاميـة «عىل  7كام ينص اإلعالن ىف مادته رقم 

وضـد  متكافئة عنه دون أية تفرقة، كام أن لهم جميعا الحق يف حامية متساوية ضد أي متيز يخل بهذا اإلعالن
لكل شخص الحق يف أن يلجـأ إىل املحـاكم الوطنيـة «عىل  8، وينص أيضا ىف مادته »أي تحريض عىل متييز كهذا

، وهذا مام يتالئم مع مـا نـص »)1(إلنصافه عن أعامل فيها اعتداء عىل الحقوق األساسية التي مينحها له القانون
مكفول بالتساوي للمواطنني واملقيمـني يف اململكـة حق التقايض «  48،  47عليه الدستور السعودى ىف مادتيه  

تطبق املحاكم عىل القضايا املعروضة امامها أحكام الرشيعة االسـالمية «، »ويبني النظام االجراءات الالزمة لذلك
، من منطلق )2(»وفقا ملا دل عليه الكتاب والسنة وما يصدره ويل األمر من انظمة ال تتعارض مع الكتاب والسنة

  . الـلـهقانون الذى يتم التعامل به ىف القضاء السعودي هو القرآن الكريم وسنة رسول أن ال
وواقع الحق ىف املساواة أنه من بني املبـادىء األساسـية الجوهريـة ىف اإلسـالم، فاملسـاوة التـى يقصـدها 

املسـاواة تتقـدم  االسالم تلك التى تجعل لالنسان ما لغريه من حقوق وعليه ما عىل غريه من واجبـات، وبهـذه
البرشية وتتحقق فرص التقدم والرقى البرشى، فيشعر اإلنسان ىف ظلها باألمن والطأمنينـة وتسـود املحبـة بـني 

حيث من حيث الواجب ومن  الـلـهعىل أن الناس سواسية أمام  –نظريا  –الجميع، وتقوم املساوة بهذه املثابة 
سـلم أو ذمـى فقـد كفـل االسـالم املسـاواة ىف ظـل املجتمـع ، حاكم ومحكـوم، مالجزاء ال فرق بني غنى وفقري

اإلسالمى لغري املسلمني من الذميني واملعاهدين باملسلمني إال فيام يتصل بقواعد دياناتهم وكفل لهم فضال عـن 
  . 3املساواة حرية العقيدة وحرية السلوك فيام ال يحرمه دينهم ويحرمه اإلسالم

الرشيعة اإلسالمية وسارت عىل هديها النظام القضاىئ السـعودى، حـق ومن الحقوق التى أقرتها وكفلتها 
التقاىض وهنا يلتزم القاىض بالنزاهة والعدالة واملسـاواة بـني الخصـوم فـال يتحيـز لخصـم ضـد اآلخـر، فيقـول 

  »)4(وال يجرمنكم شنآن قوم عىل أال تعدلوا، أعدلوا هو اقرب للتقوى«:تعاىل

                                                            
  .من اإلعالن العاملى لحقوق االنسان، مرجع سبق ذكره 8،  7راجع املادتني ) 1(
 .ىف اململكة، مرجع سبق ذكره) رالدستو (من النظام األساىس للحكم 48، 47راجع املادتان ) 2(
عمر يوسف حمزة، حقوق اإلنسان ىف القرآن والسنة، مجلة التوحيد، مؤسسة التوحيد للنرش الثقاىف، مؤسسة الفكر اإلسالمى، السنة . د )3(

  .49- 48، ص ص 1996، طهران، ديسمرب 85الخامسة عرش، العدد 
  .8القرآن الكريم، سورة املائدة، آية  )4(
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للرجل واملرأة متى بلغا سن الزواج حـق التـزوج وتأسـيس أرسة دون «ىل من اإلعالن ع 16وتنص املادة  
أي قيد بسبب الجنس أو الدين، ولهام حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعنـد انحاللـه، وال يـربم عقـد 

يعيـة الزواج إال برىض الطرفني الـراغبني يف الـزواج رىض كـامال ال إكـراه فيـه، ذلـك أن األرسة هـي الوحـدة الطب
، ولعل ذلك مام يتفق وينسجم مع ما جـاء بـه »)1(األساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحامية املجتمع والدولة

ويـرىب . »األرسة هـي نـواة املجتمـع السـعودي«مـن أن  11-9النظام األساىس للحكم ىف اململكة ىف املـواد مـن 
واحـرتام .. ولرسـوله وألويل االمـر لـلــهالطاعـة أفرادها عىل أساس العقيدة االسالمية وما تقتضـيه مـن الـوالء و 

النظام وتنفيذه وحب الوطن واالعتزاز به وبتاريخه املجيد، و تحرص الدولة عىل توثيق أوارص األرسة والحفاظ 
عىل قيمها العربية واإلسالمية ورعاية جميع أفرادها وتوفري الظروف املناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم، وعـىل 

وتعـاونهم عـىل الـرب والتقـوى  الـلــهيقوم املجتمع السعودي عىل أساس من اعتصام أفـراده بحبـل هذا النحو 
  .)2(والتكافل فيام بينهم وعدم تفرقهم

ولعل ما جاء به النظام األساىس للحكم السعودى واتفاق االعالن العاملى معه فيام يتعلق بحقوق األرسة 
م فقد نظم الحياة العائلية تنظيام يليـق بهـا، ابتـداء مـن الخطبـة ال يخرج حقيقة عن النظام الذى أقره اإلسال 

التى وضح رشوطها وجعل الزواج ال يتم إال برضا الفتى والفتاة وإرشاف الوىل والشهود وجعـل لهـا حـق املهـر 
  . )3(والنفقة والكسوة والبيت والخادم

األرسة ىف االسـالم وفـق مبـادىء وقد جاء القرآن الكريم ىف عدة مواضع منه مؤكدا عىل الزواج وتكـوين 
ومـن آياتـه أن جعـل لكـم مـن أنفسـكم أزواجـا «:قوامها االستقرار والنهوض باألرسة املسلمة فقـد قـال تعـاىل

لينفق ذو سعة مـن « ، وقال»)5(وآتوا النساء صدقاتهن نحلة«:، وقال»4لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة
  وأكدت الرشيعة االسالمية عىل املساواة. »6الـلـهتاه سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مام آ 

                                                            
  .من اإلعالن العاملى لحقوق اإلنسان 16دة املا) 1(
 .من النظام األساىس للمملكة، مرجع سبق ذكره 11-9املواد من ) 2(
محمد عبدالعزيز الخياط، حقوق االنسان ىف اإلسالم، مجلة التوحيد، مؤسسة التوحيد للنرش الثقاىف، مؤسسة الفكر اإلسالمى، . د) 3(

  .64، ص 1996ديسمرب  ، طهران،85السنة الخامسة عرش، العدد 
  .21القرآن الكريم، سورة الروم، اآلية ) 4(
  .4سورة النساء، آية ) 5(
  .7سورة الطالق، آية ) 6(
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، »1ولهن مثل الذى علـيهن بـاملعروف« :بني الزوجني ىف الواجيات والحقوق، وهذا ما نستوضحه ىف قوله تعاىل 
غري أن اإلسالم ىف سبيل ذلك جعل القوامة للرجل ىف االنفاق واالرشاف العام وجعل رعاية البيت واإلرشاف عليه 

والرجل راع ىف أهله ومسئول « :عليه وسلم ىف هذا الخصوص الـلـهصىل  الـلـهاجبات املرأة، فيقول رسول من و 
  .»2عن رعيته، واملرأة راعية ىف بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها

، )3(عىل أن لكل فرد الحق يف مغادرة أي بلد ، مبا يف ذلك بلـده ويف العـودة إىل بلـده 2-13ونصت املادة 
يف إطـار دعـوى أو نـزاع قضـايئ ة أو التدابري أو القرارات التي متنع شخصا من السفر ألسباب أمنيـة أو فاألنظم

، ال تشكل يف حد ذاتها مخالفة لهذه املادة، وإمنا املنع من السفر بدون حكم قضايئ أواملنـع التعسـفي أو معني
كـذلك الشـأن . )4(أيا من األنظمة السـعوديةغري املربر هو الذي يعد مخالفة لهذه املادة، وهو ما مل تنص عليه 

فال يعـد . )5( »لكل فرد الحق يف التملك ، مبفرده أو باالشرتاك مع غريه« التي تنص عىل أن 1-17بالنسبة للامدة 
مخالفة لهذه املادة ما ورد يف نظام متلك غري السعوديني للعقار من قيود ترد عىل حقهـم يف التملـك عمومـا أو 

فهذا تنظيم للحق وتعبريا عن سيادة الدولة عىل إقليمها وليس . ة كمكة املكرمة واملدينة املنورةيف مناطق معين
وإمنا أي نظام أو قرار يقوض حق امللكية بدون مربر معقول أو دون مراعاة ملصلحة عامة ، . إلغاءا أو إهدارا له

ي مـن األنظمـة السـعودية القامئـة ىف هو الذي سيعد انتهاكا للحـق الـوارد بهـذه املـادة ، وهـو مـا مل يـرد بـأ 
  . )6(اململكة

من اإلعالن التي تنص عىل علنية جلسات املحاكامت، ال تعني أنه ال يجـوز أن تكـون الجلسـة  10املادة 
وإمنا املعنى هو أن األصل يف جلسات املحاكمة هو العلنية واالستثناء . رسية بأي حال من األحوال ، أي استثناءا

مـن  15وهو ما نصت عليه املادة . ب أن يكون هذا االستثناء مقيدا بحاالت وبأسباب محددةهو الرسية، ويج
  قواعد املرافعات واإلجراءات أمام ديوان املظامل، التي سمحت استثناءا بأن تكون الجلسة

                                                            
  .228سورة البقرة، آية ) 1(
  .رواه البخارى ومسلم) 2(
  .من اإلعالن العاملى لحقوق االنسان  2فقرة  13املادة : راجع  )3(
 .األساىس للحكم ىف اململكة العربية السعودية النظام: ملزيد من التفاصيل أنظر )4(
 .من االعالن العاملى 1فقرة  17راجع نص املادة  )5(
  .30-24الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان، التقرير األول ، مرجع سبق ذكره، ص ص : للمزيد من التفاصيل، أنظر ) 6(
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 155ت واملـادة من نظام املرافعا 61كذلك الشأن بالنسبة للامدة .رسية مراعاة لآلداب أو محافظة عىل النظام العام 
  . من نظام اإلجراءات الجزائية اللتني استعملتا نفس املنطق

ورغم وضوح وتحديد هذه النصوص، إال أنه مثة مامرسات قضائية تلجأ إىل رسيـة جلسـات املحاكمـة يف غـري 
الوضع  وهذا. الحاالت التي سمحت بها هذه النصوص، مام يعد مخالفة لهذه األنظمة ومخالفة لإلعالن يف آن واحد

كام ميكن أن يدخل يف هـذه األنظمـة نـص يسـمح . الشاذ يتطلب التنبيه عىل القضاة برضورة احرتام هذه األنظمة
إذ أن مثل هذا . باعتبار الحكم الصادر عىل اثر جلسة أو جلسات رسية يف غري الحاالت املنصوص عليها رصاحة باطال

  . الجزاء سيكفل احرتام هذه النصوص بشكل حاسم
ن القول بىشء من االطمئنان، أنه مـن الصـعب تأسـيس مخالفـة آلليـات القـانون الـدويل لحقـوق وميك

اإلنسان عىل نصوص ومواد اإلعالن ذات الطابع العام، أو تلك التي ال تعدو إال أن تكون توجيها عاما ملا ينبغـي 
ويف أجر يلبـي الحاجـات  أن تتبناه الدول بخصوص مسألة معينة ، كتلك النصوص التي تقىض بالحق يف العمل

وعىل النقيض من ذلك مثة بعض النصوص ذات الطابع املحدد والتي . )1(األساسية ويف تعليم ينمي ملكات الفرد
   -:ومن ذلك ما ييل . ميكن بالتايل مقارنتها بأنظمة اململكة ملعرفة مدى االختالف أو إمكانية االختالف فيام بينها

، الحـق يف أن يعـرتف لـه لكل إنسـان ، يف أي مكـان«عىل أن ن والتى تنص من االعال  6بالنظر إىل املادة 
نجد أنه يصطدم بهذه املادة بعض التعليامت أو التعميامت أو املامرسـات القضـائية . )2(»بالشخصية القانونية 

القانونيـة  التي ال تجد سندا رشعيا أو نظاميا والتي تقيد حق املـرأة الرشـيدة يف التقـايض ويف إبـرام الترصـفات
. فهذا يعني عدم االعرتاف لها بالشخصية القانونية بهـذا الشـأن. وذلك باستلزام ويل لها رغم بلوغها سن الرشد

  . ألن االعرتاف بالشخصية القانونية لها يقتىض منحها إمكانية التقايض والترصف متى بلغت سن الرشد
وكام سبق أن بينا، فإنه مثة فرق بني تعطيل . يةمن اإلعالن عىل الحق يف تغيري الجنس 2-15و تنص املادة 

ال «: من نظام الجنسية التـي تـنص عـىل انـه  11الحق من جهة وتنظيمه من جهة أخرى، وهو ما تثريه املادة 
  والسعودي الذي يتجنس. يجوز لسعودي أن يتجنس بجنسية أجنبية دون إذن سابق من رئيس مجلس الوزراء

                                                            
 .من االعالن العاملى، مرجع سبق ذكره 26و  23املواد  )1(
  .، املرجع السابق  6اجع املادة ر ) 2(
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مقدما عىل هـذا اإلذن يظـل معتـربا سـعوديا إال إذا رأت حكومـة جاللـة امللـك  بجنسية أجنبية قبل الحصول 
فالنظام القانوين السعودي قائم عىل مبـدأ . )1(»13إسقاط الجنسية العربية السعودية عنه تطبيقا لحكم املادة 

ولكـن . بيـةالتنازل عن الجنسية السعودية للحصول عىل جنسـية أجنوحدة الجنسية، وهو ما يرتتب عليه رضورة 
هذا النص، مبا يستلزمه من رضورة استئذان أو موافقة مجلس الوزراء وهو أعىل هيئة يف الدولة، سيقلل من عزم من 

ويكون من شأن القيد الوارد بهذا النص تقويض الحق يف تغيري الجنسية . )2(يرغب يف مامرسة حقه يف تغيري جنسيته
   .)3(ويخالف بالتايل هذه املادة من اإلعالن

. »لجميع األفـراد، دون متييـز، الحـق يف أجـر متسـاو عـىل العمـل املتسـاوي«عىل أن  2-23تنص املادة  
هــ حيـث أن مسـألة 1426وبرغم أنه ال يوجد ما يخالف ذلك رصاحة يف نظام العمل الجديد الصـادر يف عـام 

امـة مـن تفرقـة بـني رواتـب تحديد األجر مرتوكة ألطراف العقد، إال أن ما يرد يف لـوائح بعـض املؤسسـات الع
املواطنني ورواتب األجانب أو التفرقة بني رواتب األجانب بحسب جنسياتهم رغم قيامهم بنفس العمل، يشكل 

تنص عىل الحق يف إنشاء نقابات واالنضـامم إليهـا،  4-23، فضال عن أن املادة )4(مخالفة لهذه املادة من اإلعالن
  . )5(د ىف اململكة العربية السعوديةوهو ما مل يسمح به نظام العمل الجدي

، ومل تورد تحفظا عاما عىل كل ما يخـالف الرشـيعة  25طاملا أن اململكة مل تتحفظ عىل آيا من فقرات املادة  
اإلسالمية، فإن التفرقة بني األطفال املولودون يف إطار الزواج واألطفال املولودون خـارج إطـار الـزواج، تعـد مخالفـة 

  . )6(ذه املادةمن ه 2للفقرة 
إال أنه يقلل من شأن هذه املخالفات كون اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان ال يحظـى بـأثر قـانوين ملـزم، 

  .)7(رغم األثر األديب السابق اإلشارة إليه
ومن هذا العرض، نخلص إىل أن اململكة العربية السعودية عندما انضـمت إىل اإلعـالن العـاملى لحقـوق 

  انضاممها هذا منبعه أن هذا اإلعالن ال اإلنسان إمنا كان

                                                            
 .من نظام الجنسية السعودى، اململكة العربية السعودية 13،  11راجع املادتني  )1(
 .نظام الجنسية السعودى، املرجع السابق: للمزيد من التفاصيل، أنظر )2(
  .من اإلعالن العاملى، مرجع سبق ذكره 2فقرة  15راجع املادة  )3(
  .لحقوق اإلنسان، التقرير األول ، اململكة العربية السعودية، مرجع سبق ذكرهالجمعية الوطنية  )4(
 .راجع نظام العمل الجديد ىف اململكة العربية السعودية )5(
  .من االعالن العاملى لحقوق اإلنسان 2قرثة  25راجع املادة  )6(
 .راجع الديباجة، املرجع السابق )7(
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يتناقض مع تعاليم ومبادىء الرشيعة اإلسالمية إال ىف حدود ضـيقة، فقـد جـاء اإلعـالن بجملـة مـن املبـادىء  
األخالقية الطموحة ناصحا ومرشدا للدول التى وقعت أو صدقت أو انضمت إليه إذ أنه ليس له قوة إلزامية ىف 

  .)1(م أن هناك إلتزام اتفاقى أخالقى بشأن احرتام القواعد التى أرساها اإلعالنـهالـلمواجهة هؤالء جميعا 
وعىل أية حال ورغم أن اململكة بادرت إىل الرتحيب باالعالن ومن ثم االنضامم إليه إال أنها مل ترتكـه 

  :دون إبداء تحفظات وقد جاءت تحفظاتها عىل النحو التاىل
وهو ما يعنى أن هـاتني املـادتني ال ترسـيان يف حـق . من اإلعالن 18و  16تحفظت اململكة عىل املادتني   -

ويرجع سبب تحفظ اململكة عىل هاتني املادتني هو اصطدامهام بأحكـام الرشـيعة اإلسـالمية، . )2(اململكة
. مثال تسمح بالزواج من بني مختلفي األديان، وهو ما يصطدم رصاحة بالرشـيعة اإلسـالمية 1-16فاملادة 
مـا يخـالف الرشـيعة اإلسـالمية، ولـذا كـان يجـدر أن  16من املادة  3والفقرة  2يوجد يف الفقرة  لكن ال

دون أن ميتـد إىل  16يكون هذا التحفظ أكرث تحديدا بحيث يقترص عىل الفقـرة األوىل فقـط مـن املـادة 
مـة الشـعائر الدينيـة فهي تسمح بالحق يف تغيري الدين وحرية إقا 18أما املادة . الفقرتني الثانية والثالثة

  . )3(مع جامعة أمام املأل وهو ما يصطدم بالنظام العام يف اململكة
مـن  2-25ولكن هناك موضع أخر يف اإلعالن قد يصطدم أيضا بالرشيعة اإلسالمية، وهـو مـا ورد باملـادة 

، وإن كانـت )4(زواجرضورة املساواة بني األطفال املولودون يف إطار الزواج واألطفـال املولـودون خـارج إطـار الـ
هذه املادة جديرة بأن متكون موضع تحفظ من جانب اململكة، إذ أنه وفقا للوضع الراهن الذي يخلـو مـن أي 

  تحفظ

                                                            
دراسة مقارنة بني : لح عبد الـلـه الراجحى، حقوق اإلنسان االقتصادية واالجتامعية والثقافيةصا : للمزيد من املعلومات، أنظر  )1(

، مجلة العلوم االجتامعية، جامعة الكويت، املجلد )حالة اإلعالن العاملى لحقوق اإلنسان(الرشيعة اإلسالمية والقوانني الوضعية 
 .2005، الكويت  1، عدد 33

  .مرجع سبق ذكره... أحمد الرشيدى، حقوق اإلنسان . ن االعالن ىف دراجع هاتني املادتني م )2(
 .عمرو جمعة، مرجع سبق ذكره: وكذلك ىف  

 .ىف اململكة العربية السعودية) الدستور(النظام األساىس للحكم : راجع ىف هذا املوضوع وعىل وجه الخصوص )3(
  .أحمد الرشيدى، مرجع سبق ذكره. سان، ىف دمن االعالن العاملى لحقوق االن 2فقرة  25املادة : أنظر )4(
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للمملكة عىل هذه املادة، فإنها تكون نافذة يف حقها، وهو مـا ال ميكـن تفعيلـه الصـطدامه بأحكـام الرشـيعة  
  . ج واألطفال املولودون خارج إطار الزواجاإلسالمية التي تفرق بني املولودون من زوا 

  املبحث الثالث
  اتفاقية القضاءالسعودية و 

  عىل جميع أشكال التمييز العنرصي 
، ودخلت حيز النفاذ 1965ديسمرب عام  21يف  2106اعتمدته الجمعية العامة لألمم املتحدة بالقرار رقم 

  .1969يناير  4من االتفاقية يف  19طبقا للامدة 
  انضامم السعودية لالتفاقية وقيمتها اإللزامية والقانونية: أوال

وأوردت ). 1997نـوفمرب (هــ، 16/4/1418بتـاريخ  12/انضمت إليها اململكة مبوجـب املرسـوم امللـيك رقـم م
املتعلقة  22اململكة تحفظا عاما عىل كل ما يتعارض مع أحكام الرشيعة اإلسالمية، فضال عن تحفظ خاص عىل املادة 

كـام مل تصـدر اململكـة إعـالن . النزاع أو الخالف حول تفسري أو تطبيق االتفاقية عىل محكمة العدل الدوليـةبعرض 
  . 14االعرتاف باختصاص اللجنة املنصوص عليها يف املادة 

وخالفا لإلعالنات، فإن االتفاقية ملزمة قانونا للمملكة، وتلتزم اململكة باتخاذ السبل الكفيلة بتطبيقها يف 
  . ال الداخيل، ويلتزم القايض بتطبيقها واالمتناع عن تطبيق نص أي نظام يخالفهااملج

يعـدد مفهـوم ) 7إىل  1املـواد مـن (الجـزء األول : )1(مـادة مقسـمة إىل جـزئني 25واالتفاقية مكونة مـن 
االتفاقيـة  وعىل عكس اإلعالن العاملي لحقـوق اإلنسـان،. وأشكال التمييز املنهي عنه والغري منهي عنه مبوجبها

األكـرب حجـام، املـواد (أما الجزء الثاين منها . تحتوى عىل التزامات محددة واقعة عىل عاتق الدول املنضمة إليها
، فهو مخصص لتنظيم جهاز الرقابة عىل حسن تنفيذ االتفاقية، وذلك من خالل اللجنة املنصوص ) 25إىل  8من 

والتي تتلقى شكاوى مـن األفـراد ضـد الدولـة ) تمييز العنرصيوتسمى لجنة القضاء عىل ال( 14عليها يف املادة 
ومل تصدر اململكة اإلعالن الخـاص بـاالعرتاف بهـذا . العضو، ويكون للجنة تحقيقها واتخاذ ما يلزم من إجراءات

  . االختصاص للجنة

                                                            
  .عمرو جمعة، مرجع سبق ذكره: حول تفاصيل االتفاقية، أنظر) 1(
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نضـمة وتهدف لجنة القضاء عىل التمييز العنرصي إىل متابعة حسن تنفيذ االتفاقيـة مـن قبـل الـدول امل
ولها ىف هذا الشأن صالحيات موسعة مبا يف ذلـك فحـص املخالفـات والتحقيـق فيهـا والتوصـية بـاإلجراء . إليها

وتعد اللجنة تقريرا سنويا عن نشاطها مربزة فيه حالة تطبيق االتفاقية عن . الواجب إتباعه إزاء الدولة املخالفة
من إحالة النـزاع  22ا هذه االتفاقية هو ما ورد باملادة ومن ضمن اآلليات الخاصة التي تضمنته. السنة املعنية

الناشئ عن تفسري االتفاقية أو تطبيقها إىل محكمة العـدل الدوليـة، وذلـك إذا تعـذر تسـوية هـذا النـزاع عـن 
  . وال ترسي هذه اآللية يف شأن اململكة بسبب تحفظ اململكة عليها. )1(طريق اإلجراءات املنصوص عليها فيها

بالذكر أن االتفاقية، تنهى عن كل أشكال التمييز العنرصي أو التحريض عليه أو تشجيعه، فيقع والجدير 
عىل عاتق الدول املنضمة إليها منع التمييز، وذلك مبوجـب إجـراءات نظاميـة أو إداريـة أو مجـرد مامرسـة أو 

ية اختيار الوسيلة التي تناسـبها وال تحدد االتفاقية وسيلة محددة لهذا املنع، فلكل دولة حر. غريها من التدابري
فال يقترص التزام الدولة عىل تنقية أنظمتها مام يخالف االتفاقية ويعكس شـكال مـن . ملنع كافة أشكال التمييز

أشكال التمييز الذي تنهى االتفاقية عنه، وإمنا عىل الدولة اتخاذ ما يلزم، مبا يف ذلك إصدار األنظمة والقـرارات، 
  . ز واملعاقبة عليهمن أجل منع التميي

أى "ويقصد بالتمييز العنرصى الذي تنهى عنه االتفاقية، وفقا ملا جاء يف املادة األوىل مـن االتفاقيـة، هـو 
متييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم عىل أساس العـرق أو اللـون أو النسـب أو األصـل القـومي أو اإلثنـي 

اف بحقوق اإلنسان والحريات األساسية أو التمتع بها أو مامرستها ويستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة االعرت 
عىل قدم املساواة يف امليدان السيايس أو االقتصادي أو االجتامعي أو الثقايف أو يف أي ميـدان أخـر مـن ميـادين 

نني وغـري فال يدخل ضمن التمييز املنهي عنه ذلك املبني عىل منح مزايا أو تفضيل بـني املـواط".  الحياة العامة
كإجراءات تشجيع عمل املواطنني، وقرص تويل الوظائف العامة عىل املواطنني أو تقييد مجاالت عمل . املواطنني

مـن  1/2فوفقـا للـامدة . غري املواطنني أو منع أو تقييـد حـق األجانـب يف التملـك أو مامرسـة أنشـطة معنيـة
  . رياالتفاقية فإنها ال ترسي عىل مثل هذه اإلجراءات والتداب

وتجدر اإلشارة إىل أن األصل أن هذه االتفاقية ال تعنى إال مبوضوع منع أشكال التمييز العنرصي، وليست 
  فمنح حق ما. اتفاقية عامة بشأن حقوق اإلنسان عموما

                                                            
  .من اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز العنرصى 22املادة ) 1(
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لشخص دون أخر يشكل متييزا يتعارض مع االتفاقية، ولكن االتفاقية ال تقرر وجود الحق ذاته بالنسـبة إىل أي  
فهذا األمر يجاوز موضوعها ويدخل يف اختصاص اتفاقات أخرى ولجان أخرى لحقوق اإلنسان، والقـول . شخص

 »إعـالن عـاملي ملـزم لحقـوق اإلنسـان«بغري ذلك يوسع نطاق هذه االتفاقية بشكل غري منطقي ويحولهـا إىل 
فاقـات أخـرى لحقـوق ويرتتب عليه نزع الصالحيات املمنوحة إىل لجان حقوق اإلنسـان املنصـوص عليهـا يف ات

اإلنسان مثل العهد الدويل للحقوق السياسية واملدنية والعهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية 
  . ووضعها يف يد لجنة القضاء عىل التمييز العنرصي، وهو ما ال ميكن إقراره من الناحية القانونية

ـي، وتربز أهمية هذه املسألة من خالل مضمون فقرات  املادة الخامسة من اتفاقية منـع التمييـز العنرص
ولكن البد من وضع الحقوق الواردة . والتي تحدثت عن عددا من حقوق اإلنسان كام لو كانت تقر الحق ذاته

بهذه املادة يف إطار موضوع وغرض االتفاقية مبعنى أن ما تقتضيه وتلزم به االتفاقية هـو عـدم التمييـز بشـأن 
يث منح الحـق لشـخص دون آخـر أو لفئـة دون أخـرى، أو مـن حيـث التمييـز يف مجـال هذه الحقوق من ح

فليكن مفهوما مثال أن االتفاقية ال تعنى بإقرار الحق يف العمل، فهذا ليس موضوعها وال . مامرسة هذه الحقوق
والتفرقة يف تـويل غرضها، ولكنها تعنى بالتمييز الذي ميكن أن ينشأ عن الحق يف العمل، مثل التفرقة يف األجور 

فهذا الشق األخري هو الذي يدخل يف موضوع االتفاقية من حيث أنه ميكـن أن يشـكل تفرقـة . بعض الوظائف
  . عنرصية

  :مدى اتساق االتفاقية مع الترشيعات واألنظمة السعودية: ثانيا
ملها مـع مبـادىء انطالقا من مبادىء اإلسالم السامية، تتفق أنظمة اململكة املستقاة من الرشيعة ىف مج

ونجد العديد من مـواد االتفاقيـة . عىل أن منع التمييز واملساواة هو من مبادئ اإلسالم السامية. هذه االتفاقية
التي تتطابق مع مواد األنظمة السعودية، كمعظم فقرات املادة الخامسة التـي تعـدد مختلـف الحقـوق التـي 

ل ويف املسـاواة أمـام املحـاكم، والحـق يف األمـن ويف التمتـع تحميها االتفاقية من التمييز، مثل الحـق يف العـد
هـذا نـاهيكم عـن املـادة السادسـة . الخ...بحامية الدولة دون متييز، والحق يف التعليم، ويف الصحة دون متييز 

التي تقيض، بحق الرجوع أو اللجوء إىل محاكم الدولة دون تفرقة أو متييز، وهو ما نـص عليـه رصاحـة النظـام 
  . )1(ايس للحكم ىف اململكةاألس

                                                            
 .من النظام األساىس للحكم ىف اململكة العربية السعودية 17راجع املادة ) 1(
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ـورة شـمول العامـل  فضال عن ذلك، يعد إقـرار نظـام الضـامن الصـحي التعـاوين اإللزامـي والقـايض برض
  . األجنبي بالتأمني الصحي عىل قدم املساواة مع العامل املواطن، دعام لهذه االتفاقية

، نصـت عـىل حظـر )ج(الخامسة فقـرة  ومع ذلك االنسجام بني االتفاقية واألنظمة الوطنية، إال أن املادة
فيصطدم بهذا النص عدم السامح ... ". الحقوق السياسية ، والسيام حق االشرتاك يف االنتخابات "التمييز بصدد 

ورغـم أن ). عىل عكس انتخابات مجالس الغرف التجارية(للمرأة بالرتشيح أو بالتصويت يف االنتخابات البلدية 
ي وإمنا إىل قرار أو مامرسة فإن يف ذلك مخالفة رصيحة لهذه االتفاقيـة منطويـة ذلك ليس راجعا إىل نص نظام
  . عىل متييز ينبغي العدول عنه

ولضامن مشاركة املرأة السعودية ىف االنتخابات السعودية متاشيا مع االتفاقية، فاألمر يقتيض إصدار نظام 
ع إطار نظامي محدد لهـذه املسـألة ويكفـل خاص باالنتخابات يحدد رشوط الرتشيح واالنتخاب مبا يسمح بوض

املساواة أو عدم التمييز بني الرجل واملرأة بهذا الشأن، وإصدار نظام وليس قرار هو الوسـيلة املناسـبة لتنظـيم 
  . الحقوق السياسية

الحـق يف العمـل، ويف «من املادة الخامسـة عـىل منـع التمييـز بخصـوص ) 1-هـ(هذا وقد نصت الفقرة 
وكام سبق أن بيننا فإن اتخاذ اململكة لتدابري، مـن خـالل نظـام العمـل الجديـد . »... نوع العمل حرية اختيار 

وغريه من التدابري، يكون الغرض منها الحـث عـىل توظيـف املـواطنني بـدال مـن األجانـب ال يعـد خرقـا لهـذه 
  . يشكل انتهاكا لهذه الفقرة وال يوجد يف نظام العمل ما. 2االتفاقية وفقا ملا نصت عليه املادة األوىل فقرة 

ومن التجاوزات ومظاهر اإلخالل بقواعد االتفاقية، ما يرد يف لوائح بعـض الهيئـات العامـة مـن متييـز يف 
الرواتب بني طوائف األجانب املختلفة بناء عىل جنسياتهم ، كام هو الحال يف املادة التاسعة من الئحة توظيف 

. الذى يعد مخالفا لهذا البنـد مـن االتفاقيـة ويسـتوجب بالتـايل حذفـه غري السعوديني بالجامعات السعودية،
كـام ميكـن أن يصـطدم بـنفس . ويلتزم قضاء الدوائر اإلدارية بديوان املظامل بعدم األخذ به ملخالفته لالتفاقيـة

لـوائح  هذه الفقرة من االتفاقية التمييز يف الرواتب بني املواطنني واألجانب، وهو مـا تـنص عليـه العديـد مـن
السابقة اإلشارة ولكـن إذا  2-1وهذا التمييز ال يدخل يف رأينا يف عداد االستثناء الوارد يف املادة . الهيئات العامة

  تم منح الحق يف العمل للمواطن واألجنبي فالبد من عدم النص يف لوائح بعض الهيئات واملؤسسات العامة
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  .  لربزت شبهة االصطدام بهذه الفقرةعىل التفرقة يف األجر عن العمل املتساوي، وإال 
وهذه الشبهة تربز أكرث يف العمل لدى الهيئات العامة منه يف القطاع الخاص والذي تنبنـي فيـه العالقـة 

  . وال يوجد يف نظام العمل أي نص يكرس التفرقة يف األجر، إذ املسألة مرتوكة لرتايض األطراف. عىل الرتايض
نظر يف مدى قوة ومتاسك األسانيد الرشعية التي يستند إليها موضـوع الكفـاءة يف وعىل أية حال، يجب إعادة ال

الزواج، إذ أن تطبيقاته الحالية تصطدم مببادئ اإلسالم السامية الذي ال يفرق بني أعجمي وعـريب وينطلـق مـن 
بـادئ، وتخـالف فالتطبيقات القضائية الحالية ملوضوع الكفاءة يف الزواج تخـالف هـذه امل. كون الناس سواسية

والتـي " مقومات املجتمع السعودي"من النظام األسايس للحكم التي تنضوي تحت الجزء املعنون ب  12املادة 
كـام أن هـذه ". تعزيز الوحدة الوطنية واجب، ومتنع الدولة كل ما يؤدي للفرقة والفتنة واالنقسـام"تنص عىل 

كام أن دخول هذا . نه رصاحة املادة األوىل من االتفاقيةالتطبيقات تعد تكريسا للتفرقة العنرصية الذي تنهى ع
املوضوع تحت عباءة الرشيعة اإلسالمية ودخولها بالتايل يف إطار التحفظ العام الذي أوردته اململكة عىل عـدم 
رسيان أي نص من نصوص االتفاقية يخالف الرشيعة اإلسالمية هو أمر ال يقوم عليه دالئل رشعية معتـربة، بـل 

  . وتظل بالتايل قامئة شبهة مخالفة هذا التوجه القضايئ لالتفاقية. ف مبادئ اإلسالم كدين عامليويخال
وللحكم عىل مـدى ". حق تكوين النقابات واالنتامء إليها"من املادة الخامسة عىل )  2-هـ(وتنص الفقرة 

ت أو التكتالت املهنية مـن جهـة اتفاق أو اختالف هذا النص مع األنظمة السعودية البد من التفرقة بني النقابا
نــادر االســتعامل يف األنظمــة " نقابــة"صــحيح أن مصــطلح . والنقابــات والتكــتالت العامليــة مــن جهــة أخــرى

إذ أن األنظمـة السـعودية . السعودية، لكـن ذلـك ال يعـدو أن يكـون اختالفـا ظاهريـا أو اخـتالف يف املسـمى
مهنية داخل الغرف التجارية، كاللجنة الوطنية للمقـاولني،  وتحديدا نظام الغرف التجارية يسمح بتكوين لجان
ونظام الجمعيات يسمح هو اآلخر بتكوين جمعيات . الخ...واللجنة الوطنية للمحامني، واللجنة الوطنية للتأمني

وال يوجد يف هذين النظامني ما يتضـمن تفرقـة أو متييـز بـاملعنى الـذي أوردتـه االتفاقيـة فـيام يتعلـق . مهنية
  . وين هذه التكتالت أو االنضامم إليهابتك

غري أن األنجع، رضورة إصدار نظام موحد لكافـة التكـتالت املهنيـة آيـا كـان مسـامها بـدال مـن الوضـع 
املتشتت الراهن، بحيث يحـدد مثـل هـذا النظـام رشوط تكوينهـا ورشوط عضـويتها واإلرشاف عليهـا دون أن 

  ينضوي ذلك عىل متييز أو تفرقة تنهى
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ويدرس حاليا يف مجلس الشورى نظام للجمعيات واملؤسسـات األهليـة نأمـل أن يأخـذ مثـل .  االتفاقيةعنهام 
  . هذه األمور يف االعتبار

إذ مل يتضـمن نظـام العمـل الجديـد نصـا أو . واألمر مختلف متاما فيام يتعلق بالنقابات أو التكـتالت العامليـة
ومع ذلك فقـد سـمح للعـامل يف . نى الذي تنشده االتفاقيةنصوصا تسمح أو تنظم وجود تكتالت عاملية باملع

املنشآت التي يزيد عددهم فيها عن مائة عامل بتشكيل لجان عاملية داخل املنشآت يتم اختيـارهم مـن قبـل 
  . منسويب هذه املنشآت لرعاية مصالحهم إال أن هذا الحق مل يفعل كام ينبغي حتى اآلن

التفرقة بني حرية العقيـدة والحـق يف مامرسـة الشـعائر الدينيـة يف  وىف هذا السياق، من األهمية مبكان
نيـة فحرية االعتقاد مسألة شخصية تخرج عن إطار دور الدولة وأجهزتها أما مامرسة الشعائر الدي. أماكن عامة

لعـام من املادة الخامسة، فهو يصطدم بالنظـام ا 7، وهو ما يتطلبه تطبيق الفقرة يف أماكن عامة لغري املسلمني
فال ميكن بالتايل أن يدعى بـالتمييز أو بالتفرقـة بـني املسـلمني وغـري . وباملادة األوىل من النظام األسايس للحكم

فـذلك يصـطدم بالنظـام العـام بـاملفهوم الـدويل مـن جهـة . املسلمني فيام يتعلق مبامرسـة شـعائرهم الدينيـة
وحيـث أن . ظـام األسـايس للحكـم مـن جهـة أخـرىويصطدم بأحكام الرشيعة اإلسالمية واملادة األوىل مـن الن

اململكة أوردت تحفظا عاما عىل عدم االلتزام بأي نص يخالف أحكام الرشيعة اإلسالمية، فإن هذا الـنص، فـيام 
وإن كـان مـن املفيـد إيـراد تحفـظ محـدد . يخص مامرسة الشعائر الدينية علنا، ال يعترب ساريا يف حق اململكة

  . تحفظا عاما  وخاص بهذه املادة وليس
  :وسائل تعزيز وتفعيل تطبيق االتفاقية يف اململكة: خامسا

مثة إمكانية لتعزيز وتفعيل هذه االتفاقية، بل إن ذلك يشكل التزاما عىل عـاتق اململكـة ومـن بـني 
  : )1(وسائل تفعيل تطبيق االتفاقية، يجب اتخاذ حزمة من االجراءات منها

آيا كان شكله أو طريقته وآيا كـان مصـدره، السـيام وأنـه توجـد بعـض  إصدار نظام يعاقب عىل التمييز  )1
مامرسات التمييز بني فئات املواطنني املختلفة والتي تسـتوجب إصـدار الدولـة لقواعـد تجرمهـا وتحـدد 

كام ميكن أن يتم ضم مادة بهذا املعنى، وليس بالرضورة إصدار نظام خاص بها، إىل . العقوبة املناسبة لها
  مرشوع

                                                            
الجمعية الوطنية لحقوق االنسان، مدى انسجام األنظمة السعودية مع اتفاقيات حقوق االنسان : ، أنظرملزيد من التفاصيل) 1(

 . الرئيسية ، مرجع سبق ذكره



    املركز  القومي

380 

  

تقنني التعازير بحيث يعاقب بالحبس أو بالغرامة أو بكلتا العقوبتني كل من يصدر عنه قول أو فعـل ينضـوي  
عىل تفرقة أو متييز أو تحريض عىل التفرقة أو التمييز مبني عىل أساس العرق أو اللون أو الجنس أو النسب أو 

عليها مـن نزاعـات، إال أن االتفاقيـة مل تحـدد  فربغم أن املحاكم ملتزمة بتطبيق االتفاقية عىل ما يعرض. األصل
  . عقابا ملرتكبي أفعال التمييز العنرصي

املادة السادسة من االتفاقية متنح حق الرجوع إىل املحـاكم الوطنيـة التامسـا لتعـويض عـادل أو ترضـية   )2
نظام أو نـص إىل وهذه املادة تعزز فكرة إصدار . عادلة مناسبة عن األرضار الناتجة عن التمييز العنرصي

مرشوع تقنني التعازير يعاقب عىل التمييز العنرصي ومينح الحق يف التعويض عـن األرضار الناتجـة عنـه 
سواء كانت أرضار مادية أو أدبية، وينص أيضا عىل أية تـدابري أخـرى مناسـبة لـردع جرميـة التمييـز ورد 

فـق مـع الرشـع الحنيـف الـذي يـبغض ومثل هذا النظام أو النص مـن النظـام يت. اعتبار ضحية التمييز
  . التمييز ويؤمثه

من االتفاقية والتي تنص عىل منع الدعايات الراميـة إىل التفرقـة العنرصـية، يجـدر ) أ-4(تطبيقا للامدة   )3
إدخال نص عىل نظام املطبوعات والنرشـ تعاقـب مبقتضـاه دار النرشـ أو املؤسسـة الصـحفية عـن نرشـ 

فيكون هناك عقاب شخيصـ عـىل املحـرض أو . العنرصي أو التي تحرض عليه األفكار القامئة عىل التمييز
الداعي إىل التمييز العنرصي مبوجب النص املشار إليه سابقا وعقاب لـدار النرشـ أو املؤسسـة الصـحفية 

وال يعد بديال عن هذا الحل وجود نصوص عامـة عقابيـة ميكـن أن تشـمل التمييـز . مبوجب هذا النظام
حريض عليه، إذ أن تفعيل االتفاقية يقتيضـ وجـود نصـوص رصيحـة ومخصصـة للتمييـز العنرصي أو الت

  . العنرصي أو التحريض عليه
حيـث أن . التحفظ عـىل أي نـص يخـالف الرشـيعة اإلسـالمية تقترصـ جـدواه عـىل االحـرتاز واالحتيـاط  )4

موضـوعة عـىل عـاتق  النصوص السبعة األوىل من االتفاقية، والتي تضمن لألفراد حقوقا تشكل التزامات
والنص الوحيد الذي ميكن أن يثري هذه املسألة هو ما . الدولة، ال تصطدم يف مجملها بالرشيعة اإلسالمية

من املادة الخامسة والخاص بالحق يف حرية العقيدة والدين مبا يرتتب عليـه مامرسـة ) و(ورد يف الفقرة 
  .الشعائر الدينية علنا

ذه املادة بدال من التحفظ العام الذي قـد يسـتغل إلدخـال أراء فقهيـة ولذا يجدر إيراد تحفظ خاص به
  هذا فضال عن أن مثل. فردية تحت مظلة الرشيعة اإلسالمية
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هذا التحفظ العام الذي تنفرد به اململكـة يلقـي بظـالل الغمـوض عـىل حقيقـة التـزام اململكـة ببنـود         
ويدعم ذلك التوجه أن بنود االتفاقية املشكلة لحقوق . رصياالتفاقية أمام لجنة القضاء عىل التمييز العن

فباإلمكان دراسة هـذه املـواد السـبعة . لألفراد والتزامات عىل عاتق الدولة ال يتجاوز عددها السبع مواد
  . دراسة معمقة يف ضوء أحكام الرشيعة اإلسالمية ملعرفة أي مادة أو مواد محددة ميكن التحفظ عليها

التي تسمح بإحالة النزاع إىل محكمة العدل الدولية فقد تربره اعتبارات دولية  22عىل املادة أما التحفظ   )5
. ، رغم أن مضمون االتفاقية يجعل من ذلك إجراءا اسـتثنائيا، والـدليل عـىل ذلـك أنـه مل يطبـق إىل اآلن

ملثـول أمـام ورمبا كان األجدر هو عدم إيراد هـذا الـتحفظ حتـى ال تظهـر اململكـة مبظهـر مـن يخىشـ ا
محكمة العدل الدولية أو مبظهر من لديه مخالفات يريد أن يخفيها أو يتسرت عليهـا ويشـكك بالتـايل يف 

  . مدى جدية اململكة يف التمسك باالتفاقية، رغم أنه ال يوجد مربر قوي لذلك
ح أيضا يف جديـة يقد  14عدم إصدار اململكة إلعالن االعرتاف باختصاص اللجنة املنصوص عليها يف املادة   )6

اململكة يف االلتزام بهذه االتفاقية، رغم أنه وبفرض أن أحد األفـراد قـدم شـكوى إىل لجنـة القضـاء عـىل 
إذ أنـه يف إطـار فحـص . التمييز العنرصي وحققتها اللجنة، فال يشـكل ذلـك وال يرتـب مسـئولية الدولـة

تطيع إزالة موضـوع الشـكوى وينتهـي اللجنة للشكوى تستجيل حقيقة األمر من الدولة املعنية التي تس
كام أن اللجنة ال تقبل الشكوى مبارشة من األفراد إال إذا مل يسـتطع الفـرد تقـدميها . األمر عند هذا الحد

فال يوجد بالتايل محال لتخوف حقيقي من مثل هذا . أمام جهة محلية أو تعذر عليه ذلك بشكل معقول
  . االختصاص

صوص النظامية املقرتحة، البد من تعزيز وضع االتفاقية عن طريق إجـراءات فضال عن هذه األنظمة والن  )7
. وتدابري وبرامج صادرة عن الجهات املختصة من أجل بث ثقافة املساواة ونبذ التفرقة وإشاعة الكراهية

  . واملجال التعليمي هو مجال خصب ملثل هذه التدابري
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  املبحث الرابع 
  ة السعودية واتفاقية مناهضة كاف

  أشكال التمييز ضد املرأة
اعتمدت اتفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز ضد املرأة، وتم عرضها للتوقيع والتصديق واالنضامم بقرار 

  .1981سبتمرب  3، ودخلت حيز التنفيذ ىف 1979ديسمرب  18يف  34/180الجمعية العامة لألمم املتحدة الرقيم 
  :اتها عليهاانضامم اململكة لالتفاقية وتحفظ: أوال

وأوردت اململكة تحفظا عاما عىل أي , 2000ديسمرب  12انضمت اململكة العربية السعودية لالتفاقية ىف 
من نصوص االتفاقية التى تخالف أحكام الرشيعة اإلسالمية ، بحيـث ال يعتـرب مثـل ذلـك الـنص نافـذا يف حـق 

متنح الدول األطـراف " لتاسعة والتي تنص عىل أن كام تحفظت اململكة عىل الفقرة الثانية من املادة ا. اململكة
  " املرأة حقا مساويا لحق الرجل فيام يتعلق بجنسية أطفالها

وقــد أوردت السـعودية ثــالثة تحفظات عىل اتفاقية مناهضة التمييز ضد املرأة، نجملها فيام يـىل 
:-   
ومثل هـذا الـتحفظ لـيس هـو . يةوهو تحفظ عام عىل أي نص يخالف الرشيعة اإلسالم :التحفظ األول  -

األسلوب األمثل للتحفظات، إذ يتصف بالغموض وعدم التحديد، وال يسـمح بإظهـار الحـد الفاصـل بـني 
وكـان األجـدر هـو فحـص مـواد االتفاقيـة عـىل ضـوء أحكـام الرشـيعة . الرأي الفقهي واملوقف الرشعي

جد باململكة جهات صاحبة اختصاص يف القول اإلسالمية والتحفظ عىل املواد التي تخالفها، السيام وأنه تو 
  . مبدى اتفاق أمر معني مع الرشيعة من عدمه، مثل هيئة كبار العلامء

وبقراءة واستقراء نصوص االتفاقية نجد أن املسائل الجـديرة بـالفحص عـىل ضـوء أحكـام الرشـيعة 
  : )1(اإلسالمية هي

   .»ع التعليم املختلطتشجي«من الحث عىل ) ج(فقرة ) 10(ما ورد يف املادة   )1
نفـس الحقـوق واملسـئوليات فـيام يتعلـق «من رضورة أن يكون للمرأة ) و(فقرة ) 16(ما ورد يف املادة   )2

  . »بالوالية والقوامة والوصاية عىل األطفال وتبنيهم

                                                            
  .من اتفاقية املرأة) و(فقرة  16، )ج(فقرة  10راجع املادتني ) 1(
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  . بيان حدود مسألة الوالية عىل املرأة والتي تصطدم يف وضعها الراهن بالعديد من نصوص االتفاقية  )3
   -:التحفظ عىل الفقرة الثانية من املادة التاسعة والتي تنص عىل أن  :التحفظ الثاين  -

ولعـل السـعودية . »متنح الدول األطراف املرأة حقا مساويا لحق الرجل فـيام يتعلـق بجنسـية أطفالهـا«
والتي تعول يف منح  تريد بذلك عدم تغيري قواعد الجنسية املنصوص عليها يف املادة السابعة من نظام الجنسية

الجنسية السعودية بشكل مطلق عىل األب السعودي وتحرص حق املرأة السعودية املتزوجة من أجنبي يف نقل 
  . جنسيتها إىل أطفالها يف نطاق ضيق

ويرى البعض أنه ال توجد أسس رشعية تدعم مثل هذا املوقف الذي يعـيل شـأن رابطـة املولـود بأبيـة ويضـع 
وهو ما تناقضه علوم األجنة والوراثة مـن جهـة وتخالفـه عـدد مـن األسـانيد . ه يف منزلة أقلرابطة املولود بأم

  . الرشعية من جهة أخرى، السيام تلك التي تتحدث عن منزلة األم يف اإلسالم
والتي تسمح بإمكانيـة عـرض أي خـالف بـني ) 29(من املادة ) 1(هو ما ورد يف الفقرة  :التحفظ الثالث  -

  . فسري أو تطبيق االتفاقية عىل محكمة العدل الدوليةدولتني حول ت
ديسـمرب  10الجدير بالذكر أن السعودية مل تنضم إىل الربوتوكول االختياري الخاص باالتفاقيـة واملـربم يف 

1999 .  
  أجزاء االتفاقية وحجيتها أمام القضاء الوطنى السعودى: ثانيا

   -:)1(ة أجزاءتتكون االتفاقية من ثالثني مادة ومقسمة إىل ست
، وهي مواد تبني أحكاما عامة لالتفاقية مثل مفهوم التمييز املنهي عنه )6إىل  1املواد من ( :الجزء األول  -

  . واألهداف التي ترمي إليها االتفاقية
، ويهتم بعدم التمييز ضد املرأة يف مجال الحقوق السياسية ومشـاركتها )9إىل  7املواد من ( :الجزء الثاين  -

  . لسلطة واتخاذ القراريف ا
، ويختص بعدم التمييز ضـد املـرأة يف مجـال الحقـوق االجتامعيـة )14إىل  10املواد من ( :الجزء الثالث  -

  . واالقتصادية، كالحق يف التعليم والعمل والرعاية الصحية

                                                            
  .1979رك اتفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز ضد املرأة، األمم املتحدة، نيويو : أنظر) 1(
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ئل القانونيـة ، ويعنـى بالقضـاء عـىل التمييـز ضـد املـرأة يف املسـا)16إىل  15املـواد مـن ( :الجزء الرابع  -

  . والقضائية ويف مجال عالقات األرسة
لجنـة القضـاء عـىل التمييـز "، وينظم هذا الجزء تشكيل وأعامل )22إىل  17املواد من ( :الجزء الخامس  -

  ". ضد املرأة
  . ، ويعنى باألحكام الخاصة بتطبيق االتفاقية)30إىل  23املواد من ( :الجزء السادس  -

لتمييز ضد املرأة بأنها عبارة عن مجموعة التزامـات تخاطـب الدولـة املنضـمة وتتسم اتفاقية مناهضة ا
األمر الذى يجعل من املتعـذر . إليها، وتحثها عىل اتخاذ تدابري مناسبة من أجل حامية حقوق املرأة من التمييز

الدولـة باتخـاذ فنصوص االتفاقية تلـزم . قانونا استناد القايض إىل أحد نصوص االتفاقية مبارشة لتأسيس حكمه
تدابري مناسبة وترتك بالتايل للدولة حرية تحديد طبيعة هذه التدابري من أجل حامية حقوق املرأة من التمييز، 
فالقايض ال ميكن أن يحل محل الدولة ويقوم هو باتخـاذ هـذه التـدابري، ويؤكـد هـذا القـول مـا نصـت عليـه 

اتخاذ جميـع التـدابري املناسـبة، "والتي تقيض بالتزام الدولة بـ من املادة الثانية من االتفاقية نفسها، ) و(الفقرة
مبا يف ذلك الترشيعي منها لتغيري أو إبطال القائم من القوانني واألنظمة واألعراف واملامرسات التي تشكل متييزا 

لتـي ويستفاد من هذا النص أن القايض الوطنى ال يسـتطيع أن يطبـق مبـارشة نصـوص االتفاقيـة ا". ضد املرأة
تتعارض مع نصوص األنظمة الداخلية، وذلك باملخالفة للقاعدة العامة التي تجعل نصوص االتفاقيـات الدوليـة 

ففي حالة تعارض االتفاقية مع نص من نصوص األنظمة الداخلية، فإن هذه . أعىل مرتبة من األنظمة الداخلية
فإن مل تفعل فليس للقايض السعودي بالتـايل إال أن . الفقرة تلزم الدولة بإلغاء النص النظامي املخالف لالتفاقية

وهذه النتيجة تتفـق مـع كـون االلتزامـات الـواردة باالتفاقيـة موجهـة . يطبق نص النظام وليس نص االتفاقية
للدولة وهي التي ينبغي عليها اتخـاذ التـدابري الالزمـة يف املجـال الـداخيل لوضـع االتفاقيـة موضـوع التنفيـذ 

  . ا الدوليةوتفعيل التزاماته
ولكن وإن كان ذلك هو الطابع العام لالتفاقية، فإنه مثة بعض النصوص القليلة التي صـيغت عـىل نحـو 

) 15(من املـادة  3ومثال ذلك الفقرة . يرتب الحق مبارشة وليس لحث الدول رصاحة عىل اتخاذ تدابري لتقريره
يع العقـود وسـائر أنـواع الصـكوك الخاصـة التـي تتفق الدول األطراف عىل اعتبار جم« :لتي جاء نصها كالتايلا

  فصياغة هذا. »القانونية للمرأة باطلة والغيه يكون لها آثر قانوين يستهدف الحد من األهلية
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ويحـق . النص عىل هذا النحو املبارش يقر حق للمرأة ويعترب باطال أي إجراء أو نص نظام يخالف هـذه املـادة 
  . إىل هذا النص إللغاء وإبطال كل ما يتعارض معه بالتايل للقايض االستناد مبارشة

والتمييز ضد املرأة الذى تقصده االتفاقية حسب منطوق املادة األوىل ، ينرصف إىل حصول الرجـل عـىل 
كذلك الحال إذا كانت استفادة . حق ما دون املرأة ألنه يرتتب عليه عدم حصولها عىل هذا الحق أسوة بالرجل

فتقييد استعامل املـرأة . من أي قيد أو رشط، يف حني تخضع استفادة املرأة منه لرشوطالرجل من الحق خالية 
  . للحق عىل هذا النحو يعد متييزا ضد املرأة عىل الدولة اتخاذ التدابري الالزمة ملنعه

وميكن القول بأن الحقوق التي تقصدها االتفاقية وتحظر التمييز بشأنها هي حقوق اإلنسـان األساسـية، 
اسية واالجتامعية واالقتصادية واملدنية، كالحق يف الحياة والحـق ىف الكرامـة والحـق يف العمـل والحـق يف السي

  . الخ.... الرعاية الصحية 
وبالنظر إىل مجمل بنود االتفاقية، يتضح أن االلتزامات التي تفرضها االتفاقية عىل الدولـة إمـا أن تكـون 

كفرض حاميـة «الدولة اتخاذ ما يلزم من تدابري مختلفة لتحقيقه، عبارة عن نتيجة معينة أو هدف محدد عىل 
 »التـدابري املناسـبة«، ويرتك للدولة اختيار الوسيلة املناسبة أو حسـب عبـارة االتفاقيـة  »قانونية لحقوق املرأة

 فيكون للدولة مثال أن تسن نظاما لتحقيق هذا الهدف أو إدخال أو تعديل نـص مـن. للوصول إىل هذا الهدف
كام ميكن للدولة اتخاذ . ومثل هذه التدابري تسمى تدابري ترشيعية. نصوص نظام قائم للوصول إىل هذا الهدف

تدابري أخرى غري ترشيعية أو مصاحبة للتدابري الترشيعية، كإنشاء هيئة أو مؤسسة أو إتبـاع سياسـة معينـة أو 
فللدولـة كامـل الحريـة يف اختيـار التـدبري أو . الـخ... اتخاذ قرار معني أو رصد ميزانية أو تشكيل فريـق عمـل 

  . التدابري التي تراها مناسبة للوصول إىل الهدف الذي حددته االتفاقية
ومثة التزامات أخرى ذات مضمون أكرث تحديدا وال تقترص عىل مجرد تعيـني هـدف تطلـب مـن الدولـة 

إدمـاج « دة الثانية والتي تلزم الدولة بــمن املا) أ(ومن ذلك ما نصت عليه الفقرة . بذل املساعي للوصول إليه
فهـذا الـنص يفـرض . »....مبدأ املساواة بني الرجل واملرأة يف دساتريها الوطنية أو ترشـيعاتها املناسـبة األخـرى 

وإن كان أغلب . التزام محدد، عىل الدولة تنفيذه ومراعاته وليس مجرد هدف عام عىل الدولة السعي لتحقيقه
  . ة باالتفاقية هي من هذا النوع األخريااللتزامات الوارد

والسبب . الجدير بالذكر أيضا أن بنود االتفاقية مل تفرض مدة محددة عىل الدولة تنفيذ التزاماتها خاللها
  ىف ذلك يتمثل ىف أن أهداف االتفاقية قد تحتاج أحيانا تعديل
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من املادة الخامسـة التـي تقىضـ بــالعمل ) أ(األمناط االجتامعية والثقافية للدولة، مثل ما نصت عليه الفقرة  
تغيري األمناط االجتامعية والثقافية لسلوك الرجل واملرأة بهدف تحقيق القضاء عىل التحيـزات والعـادات «عىل 

كام أن تنفيذ بعض . ، وهو األمر الذى ال يتأىت دفعة واحدة بل يحتاج فرتة من الزمن طويلة نسبيا)1(»....العرفية
مثـل مـا . ات يحتاج إىل اعتامدات مالية ونهوض اقتصادي قـد ال تتحقـق رشوطـه يف وقـت قصـريهذه االلتزام

  . من رضورة تحسني األوضاع املعيشية والصحية للمرأة الريفية 14نصت عليه املادة 
غاية القصد أن ما تقدم، ال يعنى أنه بإمكان الدول التـى صـدقت أو انضـمت لالتفاقيـة كالسـعودية أن 

كاسل ىف تنفيذ االلتزامات الدولية املنصوص عليها باالتفاقية، فعدد كبري من هـذه االلتزامـات وإن مل تتباطأ وتت
كتلـك . يحدد لها مـدة زمنيـة معينـة لتنفيـذها، فـإن طبيعتهـا ال تسـتدعي مـدة زمنيـة طويلـة لهـذا التنفيـذ

 يرتتب عليه متييز ضد املرأة االلتزامات التي تستلزم تعديل بعض األنظمة الداخلية إلضافة أو حذف نص معني
  . وغريها من االلتزامات

  :مدى االنسجام والتالقى بني الترشيع الوطنى السعودى واتفاقية املرأة: رابعا
تقتىض رضورات البحث والتحليل الخوض ىف أوجه االنسجام واالتفاق بـني الترشـيع الـوطنى السـعودى 

الدوىل ممثال ىف نصوص وقواعد اتفاقية مناهضة كافـة أشـكال  ممثال ىف األنظمة القانونية السعودية والترشيع
  .التمييز ضد املرأة

من املادة العارشة من االتفاقية نجده ينص عىل رضورة اتخاذ الدولـة لتـدابري ) أ(فعند قراءة نص الفقرة 
املـرأة مـن من أجل كفالة رشوط متساوية بني الرجل واملرأة فيام يتعلق بـالتعليم والتـدريب، وذلـك بتمكـني 

وتكون هذه . االلتحاق بالدراسات والحصول عىل الدرجات العلمية يف املؤسسات التعليمية عىل اختالف فئاتها
وال أحـد ينكـر أن اململكـة العربيـة السـعودية بـذلت . املساواة مكفولة منذ الحضانة وحتى التعليم الجامعي

د يف النواحي التعليمية للمرأة، األمـر الـذى يعنـى أن  جهودا كبرية بهذا الشأن وما زالت تبذل الكثري من الجهو 
مـن نفـس املـادة التـي تقيضـ ) ب(كذلك الشأن بالنسـبة للفقـرة . السعودية تنفذ االلتزام الوارد بهذه الفقرة

  . )2(الخ... بالتساوي يف املناهج الدراسية ويف االمتحانات ويف مستويات املدرسني 

                                                            
  .من اتفاقية املرأة) أ(أنظر املادة الخامسة فقرة ) 1(
  .من اتفاقية املرأة) ب(، )أ(، الفقرتان 10املادة ) 2(
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 - بفقراتها املختلفة، سنجدها مخصصـة للحـديث عـن التزامـات الدولـة وبالنظر إىل املادة الحادية عرش
بعدم التمييز ضد املرأة يف مجال العمـل، وقـد جـاءت نصـوص نظـامي الخدمـة املدنيـة  -السعودية ىف حالتنا

بالسعودية السيام نظام العمل ونظام التأمينات االجتامعية متفقة مع بنود وفقرات هذه املادة، غري مصطدمة 
فضال عن ذلك فقد اتفقت أوضاع وأنظمـة اململكـة العربيـة السـعودية ىف مجـال الرعايـة الصـحية مـع . هامع

من االتفاقية والتى تلقي عىل الدولة االلتزام بعدم التمييز يف مجال الرعاية ) 12(االلتزامات التى تفرضها املادة 
  . )1(الصحية

والتي تسمح للمرأة بـالحق ) 1(فقرة ) 9(ها، املادة ومن املواد التى جاءت األنظمة السعودية متفقة مع
يف اكتساب جنسيتها وتغيريها أسوة بالرجل، فنظام الجنسية السعودى ال يرتب عىل زواج السعودية من أجنبي 

  . أن تفقد جنسيتها وال تفرض عىل األجنبية املتزوجة من سعودي جنسية الزوج
  :لسعودى واتفاقية املرأةنقاط االختالف والتنافر فيام بني الترشيع ا

ىف الوقت الذى، تالقى فيه عدد مـن القـوانني السـعودية مـع اتفاقيـة املـرأة إال هنـاك بعـض مـن نقـاط 
   -:االختالف بني القوانني واألنظمة السعودية واالتفاقية، نجملها فيام يىل

شكال التمييز ضد املرأة، تشجب الدول األطراف جميع أ " الذى جاء عىل النحو  ) أ(فقرة ) 2(نص املادة   -
وتتفق عىل أن تنتهج، بكل الوسائل املناسبة ودون إبطاء، سياسـة تسـتهدف القضـاء عـىل التمييـز ضـد 

  : املرأة، وتحقيقا لذلك تتعهد بالقيام مبا ييل 
مل يكـن إدماج مبدأ املساواة بني الرجل واملرأة يف دساتريها الوطنية أو يف ترشيعاتها املناسبة األخرى، إذا   )أ

هذا املبدأ قد أدرج فيها حتى اآلن، وكفالة التحقيق العميل لهذا املبدأ من وسـائل الترشـيع وغـريه مـن 
  ". الوسائل املناسبة

واملالحظ أن هذا النص، يفرض التزام محدد عىل عاتق الدولة، يتمثل ىف رضورة التقرير باملساواة بني 
أي يف النظام األسايس للحكم ىف اململكة أو يف أي نظام آخر من  الرجل واملرأة وإدماجها يف نظامها القانوىن،

ولعل املربر املطروح من جانب الحكومة السعودية بشأن هذا التقاعس، يتمثل ىف . أنظمتها، وهو ما مل يحدث
  زعم أن إقرار مبدأ املساواة بني الرجل واملرأة حسب االتفاقية يخالف أحكام الرشيعة

                                                            
 .من اتفاقية املرأة، 12املادة ) 1(
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ظت السعودية عىل أي بند من بنود االتفاقية يخالف أحكام الرشيعة اإلسالمية بحيث ال اإلسالمية، حيث تحف 
  . تصبح ملزمة قانونا مبثل هذا البند

وهذه التربيرات التى تسوقها الحكومة يجانبها الصواب وتبتعد كل البعد عن قواعـد املوضـوعية ىف التحليـل، 
ر التفرقة والتمييز بني الرجل واملرأة بصـفة عامـة، فهنـاك مسـاواة حيث أنه ال ميكن القول أن الرشيعة اإلسالمية تق

فـالحق يف الحيـاة ويف الكرامـة ويف التعلـيم ويف . بينهام يف مجاالت واختالف وليس تفرقة ومتييز يف مجـاالت أخـرى
  . الخ هي حقوق تثبت للمرأة وللرجل بدون اختالف... الرعاية الصحية ويف التملك
بإدراج مبـدأ املسـاواة بـني املـرأة  -السعودية-ال يلزم الدولة) أ(فقرة  2ن نص املادة وعىل هذا النحو، فإ

وإمنا خريت الدولة بني ذلك وبني إدراج هذا املبـدأ يف . كحل وحيد) الدستور(والرجل يف النظام األسايس للحكم 
ة يغطـي مجـاال محـددا مـن وكل نظام من أنظمة الدولـ. ، أي يف األنظمة األخرى»ترشيعاتها املناسبة األخرى«

فيمكن بالتايل إدراج هذا . الخ... ذلك نظام العمل، نظام الخدمة املدنية، نظام املحاماة، نظام الغرف التجارية 
  . املبدأ يف كل نظام يتعلق مبجال ال ينبغي فيه رشعا التفرقة بني املرأة والرجل

ال يسـتلزم بالرضـورة  2مـن املـادة ) أ(قـرةويجب التأكيد عيل أن مضمون هذا االلتزام الذي تفرضـه الف
، بل يكفـي اسـتخدام أي تعبـري آخـر يلغـي التفرقـة والتمييـز بـني "مساواة بني املرأة والرجل"استخدام عبارة 

يف السعودية سيتم مـن خـالل اختيـار ) أ( 2وعليه فإن أسلوب تطبيق هذا االلتزام الوارد فـي املادة . الجنسني
شأنه أي مانع رشعي، بحيث ينص يف النظام املعني بهـذا املجـال عـىل عـدم التفرقـة بـني املجال الذي ال يثور ب

ومثال ذلك، أن يـنص يف نظـام املحامـاة . املرأة والرجل أو عىل رضورة تطبيقه عىل الرجل واملرأة دون أي متييز
واملـرأة ، بحيـث  ترسى عـىل الرجـل »محامي«عىل املحامي واملحامية أو كلمة  »محامي«عىل أن يرسى تعبري 

فيكون ذلك تجسيدا واضحا للمساواة بني الرجل واملـرأة . يكون من حق املرأة، أسوة بالرجل، أن تكون محامية
  . )1(يف هذا املجال

والحال كذلك يف أنظمة العمل والخدمة املدنية واألحوال املدنية واألنظمة التجاريـة ويف أي مجـال آخـر 
  . أة أو يف أي مجال تتهيأ فيه الفرصة إلهدار حق مرشوع للمرأةتكتنفه مامرسات تقوض حقوق املر 

                                                            
 .من اتفاقية املرأة) أ(فقرة  2املادة ) 1(
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اتخاذ املناسب مـن التـدابري ، ترشـيعية : " من املادة الثانية، والتى تنص عىل تعهد الدولة بـ ) ب(الفقرة  - 
  ". وغري ترشيعية ، مبا يف ذلك ما يناسب من جزاءات، لحظر كل متييز ضد املرأة

أن التدبري الوحيد املناسب لفرض جزاءات هو من قبيل التدابري  -بال أدىن شك –وباستقراء النص، يالحظ 
غري أن الواقع السعودى يعكس عدم وجود أي نص نظامي يعاقـب عـىل عمـل . الترشيعية، أي يف شكل أنظمة

اجـة من أعامل التمييز ضد املرأة حتى اآلن، بل ال يوجد نص مينع أويحظر التمييز أصال، وذلك بالرغم مـن الح
  . امللحة ملثل هذه النصوص خاصة مع كرثة صور التعدي عىل الحقوق املرشوعة للمرأة

ومن األهمية مبكان التأكيد عىل أن املجاالت واألنظمة التي ميكن أن يـدرج بهـا نـص يعاقـب عـىل أي عمـل 
الصـحة، اللـوائح املنظمـة متييزي ضد املرأة، يأىت ىف مقدمتها، نظام العمل، نظام الخدمة املدنيـة، أنظمـة التعلـيم و 

  . للمرافق العامة بحيث يعاقب بجزاء إداري أي موظف عام يقرتف عمال متييزيا ضد املرأة حني تلقيها للخدمة العامة
فرض حامية قانونية لحقـوق املـرأة عـىل قـدم املسـاواة مـع «من املادة الثانية والتى تقىض برضورة ) ج(الفقرة   - 

الة للمرأة ، عن طريق املحاكم ذات االختصاص واملؤسسات العامة األخرى يف البلـد الرجل ، وضامن الحامية الفع
  . »من أي عمل متييزي

األول عن طريق إقـرار أو ثبـوت : وهنا ميكن القول بأن الحامية القانونية ال تتحقق إال من خالل أمرين 
غـري القضـائية، عـن طريـق املؤسسـات  أو( الحق رشعا أو نظاما، والثاين بتوفري الحامية القضائية لهـذا الحـق 

فحتى يتم تنفيذ االلتـزام الـذي تفرضـه ). العامة ذات العالقة كاللجان شبه القضائية واإلمارات ومراكز الرشطة
الحامية القضـائية (واإلجرايئ ) بإقرار وثبوت الحق(هذه الفقرة، البد من توافر حقوق املرأة بشقيها املوضوعي 

وأما الشق الثاين ، وتحديدا الحاميـة . لشق األول من الحامية فال يزال يشوبه أوجه نقص أما ا). وغري القضائية
القضائية، فتنتقص من هذه الحامية بعض املامرسات القضائية التي تصطدم باالتفاقية وتصطدم أيضا بأنظمـة 

ة مـن املـرأة ويشـرتط إذ أن بعض القضاة ال يقبل الدعوى املرفوعـة مبـارش . التقايض وتحديدا بنظام املرافعات
  .حضور ويل األمر

ومثل هذه املامرسات التي تعد خروجا عىل الرشع الحنيف وخروجا عىل أنظمـة التقـايض وخروجـا عـىل نـص 
من املادة الثانية من اتفاقية املرأة، تجعل مـن املفيـد إدراج نـص مينـع عـدم سـامع دعـوى املـرأة يف نظـام ) ج(الفقرة 

ميكـن  فإن كانت النصوص الحالية لهـذه األنظمـة ال. ديوان املظامل ونظام اإلجراءات الجزائيةاملرافعات ونظام إجراءات 
  أن تربر
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بأي حال من األحوال هذه املامرسات بل يستفاد منها بوضوح منعها لها، إال أن خطـورة األمـر تسـتدعى نصـا  
جهـات القضـائية املختلفـة بتيسـري كام ميكن أن يكتفى بالتعميم عـىل ال. رصيحا ملواجهة مثل هذه املامرسات

  . سبل التقايض للمرأة
االمتنـاع عـن «من املادة الثانية والتى تنص عىل أنه عىل الدولة أو أيا مـن هيئاتهـا أو مؤسسـاتها ) د(الفقرة   - 

  . »مبارشة أي عمل متييزي أو مامرسة متييزية ضد املرأة
لتي تصدر عـن الدولـة نفسـها أو عـن أحـد هيئاتهـا أو ومن الواضح، فااللتزام هنا خاص باألعامل التمييزية ا

فعىل سبيل املثـال، ينبغـى  .مؤسساتها، فال ميكن ألنظمة ولوائح هذه الجهات أن تسمح بأي عمل متييزي ضد املرأة
عىل مؤسسة النقد العريب السعودى، أن تلغي اشرتاط موافقة ويل األمر عـىل حـق املـرأة الرشـيدة يف فـتح حسـاب 

  .باسمها
ن ثم ، فإنه عىل أية جهة حكومية ىف اململكة أن متتنع عن أيـة مامرسـات متييزيـة ضـد املـرأة، أو أن وم

تدرج يف لوائحها ما من شأنه أن يعترب عمال متييزيـا ضـد املـرأة بـاملعنى الـذي نصـت عليـه املـادة األوىل مـن 
  . الثانيةمن املادة ) د( االتفاقية، فمثل هذه األعامل واملامرسات تخالف الفقرة 

املادة السابعة من االتفاقية والتى تفرض عىل الدولة اتخاذ التـدابري املناسـبة للقضـاء عـىل التمييـز ضـد   -
وال . املرأة يف الحياة السياسية والعامة، والسيام من أجل منحها الحق يف التصويت يف جميـع االنتخابـات

إصـدار نظـام ملبـارشة الحقـوق السياسـية، شك يف أن التدبري الوحيد املناسب لتحقيق هذا الهـدف هـو 
ويعترب عدم وجود نص نظامي يسمح رصاحة للمرأة مببارشة . يسمح للرجل واملرأة بالتصويت دون متييز

فعدم وجود مثل هـذا الـنص يشـكل يف حـد ذاتـه . حق التصويت واالنتخاب، يعترب مخالفة لهذه املادة
  . )1(مخالفة لهذه املادة من االتفاقية

متنح الدول األطراف املرأة حقا مسـاويا لحـق الرجـل فـيام «والتى ورد بها  ) 2(ملادة التاسعة فقرة نص ا  -
  . »يتعلق بجنسية أطفالها

وعـىل ذلـك ال تعتـرب السـعودية قـد . ولقد تحفظت السعودية عىل هذه الفقرة من أجل عدم نفاذها ىف حقها
يكـون «، والتي تـنص عـىل أن )2(نظام الجنسية السعودى خالفت االتفاقية باإلبقاء عىل نص املادة السابعة من

سعوديا من ولد داخل اململكـة العربيـة السـعودية أو خارجهـا ألب سـعودي ، أو الم سـعودية ، وأب مجهـول 
  . »......الجنسية أو ال جنسية له

                                                            
 .الفقرات ب ، ج ، د 2أنظر نص املادة ) 1(
  .هـ22/2/1374بتاريخ  8/20/5604دية الصادر باملرسوم املليك رقم نظام الجنسية السعو : أنظر) 2(
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يقـات ونظرا ملا أثارته وتثريه املادة السابعة مـن نظـام الجنسـية السـعودى سـالف الـذكر، مـن تعل

مؤسسات حقوق اإلنسان الدولية، فإنه من األهمية مبكان تسليط الضوء عىل عدة أمور بشأن هذه املادة 
   -:منها

   .استجالء حقيقة وحكمة املادة السابعة من نظام الجنسية  *
د إذ أن املولو . الوضع الظاهري لهذه املادة هو أنها تكرس متييزا وتفرقة لصالح الرجل عىل حساب املرأة  *

ألب سعودي يكون سعوديا دون أي قيد أو رشط، أما املولود ألم سعودية فال يكون سعوديا إال يف إحدى 
أن يكون األب مجهول الجنسية، أي غري معروف الجنسية، أو ال يستطيع إثبات جنسيته، أو أن : حالتني 

لثبوت الجنسية ففي حني نجد امليالد ألب سعودي يكفي . ال تكون له جنسية، أي عديم الجنسية
، بينام ال يكفي امليالد ألم سعودية "حق الدم املطلق"السعودية، أي حقا مطلقا، ويسمى يف االصطالح 

لثبوت الجنسية ألبنائها حيث أن ذلك يقتىض حاالت خاصة، ولذلك يسمى ثبوت الجنسية عن طريق 
سعودية للتحفظ عىل الفقرة وهو ما دعا ال. »حق الدم املقيد«األم عىل هذا النحو يف االصطالح بـ 

الثانية من املادة السابعة من اتفاقية املرأة، وأثار تعليقات وتساؤالت من قبل آليات حقوق اإلنسان 
  . الدولية

ومع كل ما تقدم، ميكننا القول، بأن الحكمة من تقييد حصول املولود ألم سعودية عـىل الجنسـية السـعودية 
ومن املتفق عليـه أن . باألب، تتمثل ىف منع ازدواج جنسية املولود ألم سعوديةبحالتني محددتني وليس مطلقا أسوة 

ازدواج أو تعدد الجنسية هو مصدر لعـدد مـن املشـاكل والصـعوبات، لـذلك يصـنف موضـوع ازدواج الجنسـية يف 
عـىل فكـرة  والنظام القانوين السعودى قائم. مؤلفات القانون الدويل الخاص كأحد مشاكل الجنسية الواجب تفاديها

فـاملولود ألم سـعودية يحمـل تلقائيـا . وحدة الجنسية ورضورة الحد من حاالت ازدواج الجنسية أو حاالت انعدامها
جنسية أبيه، فإذا كان األب سعوديا فال توجد مشكلة تذكر، وإذا كان األب أجنبيا وسمح له نظام الجنسية بالحصول 

ام يعنى ازدواج جنسية املولود ألم سعودية، إذ سيحصل عىل جنسـية عىل الجنسية السعودية لوالدته ألم سعودية م
ومتاشيا مع هذه الحكمة من هـذا . األب األجنبي واألم السعودية يف آن واحد، وهو ما أراد املرشع السعودى تفاديه

ذه الحالة ال ففي ه. النص تنتقل الجنسية السعودية إىل املولود ألم سعودية إذا كان األب مجهول أو عديم الجنسية
توجد مشكلة ازدواج جنسية ، ولذلك كان ثبوت الجنسية السعودية للمولود ألم سـعودية يف هـاتني الحـالتني فقـط 

  . )1(منعا لالزدواج

                                                            
  .املرجع السابق) 1(
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إذن املصلحة الوطنية اقتضت تقييد اكتساب الجنسـية مـن ناحيـة األم، فضـال عـن مصـلحة املولـود ألم 

جنسيته، ومل يكن الغرض من ذلك إحداث أو إيجاد تفرقة أو متييـز سعودية وأب أجنبي من حيث منع ازدواج 
الجنسـية السـعودى الحـرج وال ) قـانون(للرجل عىل املرأة، األمر الذى يرفع عن نص املادة السابعة من نظـام 

  . يكون بذلك منطويا عىل متييز ضد املرأة
هذه الحكمـة أو الغايـة منـه التـي غري أن نص املادة السابعة بوضعه الحاىل غري مكتمل وال ينسجم مع 

) أب مجهـول أو عـديم الجنسـية(تتوخى مصلحة املولود، وذلك ألن الحالتني املنصوص عليهام يف هـذه املـادة 
ـورة  قارصتني، حيث أن املولود ألم سعودية وأب أجنبي لديه جنسية معلومةهام حالتني  وثابتة، قد ال يحصل بالرض

جنسية األب مل يسمح له بذلك لسـبب أو آلخـر، أو ألي معـوق آخـر إرادي أو غـري  عىل جنسية أبيه، إما ألن قانون
إذ سينتج عن ذلك انعدام جنسية املولود ألم سعودية، وهو ما سيعد متييزا بني املرأة والرجل يف نقل الجنسية . إرادي

  . إىل األبناء وإهدار ملصلحة املولود يف آن واحد
فلنا أن نتصور حالة السعودية املتزوجة من أجنبي إذا كانـت إقـامتهم  وال يقترص األمر عىل هذا الفرض،

فلن يكون من مصلحة املولود لهذه األم السعودية أن يحرم من الجنسية السـعودية وهـو . مستقرة يف اململكة
ولـود ولذلك كان حريا باملرشع السعودى، طاملا أننا نتوخى مصلحة امل. مولود يف اململكة ويحيى مع أرسته فيها

ألم سعودية، أن يسمح له بالحصول عىل جنسية األم السـعودية إذا مل يحصـل عـىل جنسـية األب األجنبـي آيـا 
  . كانت أسباب ذلك

، والتي تحفظت عليها اململكة، ال تعنى إال بحالة نقـل املـرأة السـعودية )1(من املادة التاسعة) 2(الفقرة   -
وتصـبح اململكـة يف موقـف املخـالف لالتفاقيـة يف . طفالهـااملتزوجة من أجنبي جنسيتها السعودية إىل أ 

   -:حاالت أخرى غري تلك الحالة والتي نرصدها ىف النقاط التالية
من نظام الجنسية تكرس وضعا خاصا للمـرأة األجنبيـة املتزوجـة مـن سـعودي مبـا  16بينام نجد املادة   )1

يسمح مبعاملـة مامثلـة لألجنبـي املتـزوج يسمح لها بالحصول عىل الجنسية السعودية، ال يوجد أي نص 
ويعترب ذلك متييزا منهيا عنه وفقا للـامدة . إذ أنه يخضع للرشوط الخاصة بالتجنس العادي. من سعودية

  . األوىل من االتفاقية

                                                            
 .راجع نص املادة التاسعة فقرتها الثانية، اتفاقية املرأة) 1(
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فيام يتعلق باكتساب الجنسية السعودية بالتجنس، اعتمدت التعديالت األخرية لنظام الجنسية العربيـة   )2
والئحته التنفيذية، أسلوب مجموع النقاط، الذي يحصل عليه طالـب التجـنس والـذي بينتـه السعودية 

   -:)1(من هذه املادة عىل النحو التايل 3ولقد جاء نص الفقرة . تفصيال املادة الثامنة من الالئحة التنفيذية
وع الروابط األرسية ويتم من خاللها التأكـد مـن وجـود أقـارب سـعوديني لصـاحب الطلـب ومجمـ

   -:نقاط موزعة عىل النحو التايل ) 10(نقاطها ال يزيد عن 
  . نقاط) 3(إذا كان األب سعوديا فيحصل عىل ) أ

نقاط، أما إذا كانت األم وحدها سـعودية فيحصـل عـىل ) 3(إذا كانت األم ووالدها سعوديني فيحصل عىل ) ب
  ." نقطتني

، أما إذا كانت الزوجة وحدها سعودية فيحصـل )نينقطت(إذا كانت الزوجة ووالدها سعوديني فيحصل عىل ) ج
  ). نقطة واحدة(عىل نقطة 

ويبدو واضحا متاما ما ينطوي عليه هذا النص من متييز ضد املـرأة يخـالف االتفاقيـة، ففـي حـني يكفـي 
أن يكون األب سعودي للحصول عـىل ثـالث نقـاط، ال يكفـي أن تكـون األم سـعودية لحصـول ) أ(وفقا للفقرة 

رشطا إضافيا للحصول هذه النقـاط الـثالث وهـو أن ) ب(تجنس عىل ثالث نقاط، وإمنا تستلزم الفقرة طالب ال
يقىضـ ) ب(كام أن الجزء الثاين مـن الفقـرة . ويف ذلك متييز يخالف اتفاقية املرأة. يكون والد األم سعودي أيضا

ولـيس ثالثـة كـام هـو الحـال  رصاحة بأنه إذا كانت األم وحدها سعودية تثبت نقطتني فقط لطالب التجـنس
  . بالنسبة لألب

، فإذا كان طالب الجنسية متزوج مـن سـعودية وكـان )ج(ونفس منطق التمييز ضد املرأة اتبعته الفقرة 
أما إذا كانت زوجته سعودية وحدها مـن دون أبيهـا فـال . أبوها سعوديا، فيحصل طالب الجنسية عىل نقطتني

  . احدةيحصل طالب الجنسية إال عىل نقطة و 
ويربز وجه املخالفة التفاقية مناهضـة كافـة أشـكال التمييـز ضـد املـرأة ىف  أن األجنبيـة املتزوجـة مـن 
سعودي تعامل معاملة مختلفة من حيث تيسري سبل الحصـول عـىل جنسـية زوجهـا السـعودي وفقـا ألحكـام 

املتزوجة من أجنبـي لـيس لهـا إال  من الالئحة التنفيذية، يف حني أن السعودية 21من النظام واملادة  16املادة 
  ). ج(تأثري محدود فيام يتعلق مبسألة حصول زوجها األجنبي عىل الجنسية السعودية وذلك عند إعامل الفقرة 

                                                            
  . أنظر املادة الثالثة من الالئحة التنفيذية لنظام الجنسية السعودى، مرجع سبق ذكره) 1(
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التفاقيـة املـرأة متمـثال ىف مـا تحدثـه مـن متييـز ضـد املـرأة ) ج(ويبدو لنا الوجه اآلخر ملخالفة الفقـرة 

إذ أن زوجها . ي، وتحديدا تلك التي ال يحمل والدها الجنسية السعوديةالسعودية التي ليست من أصل سعود
األجنبي ال يحصل إال عىل نقطة واحدة عـىل عكـس األجنبـي املتـزوج مـن سـعودية يحمـل والـدها الجنسـية 

  . السعودية، إذ سيحصل عىل نقطتني
ظـام محـددة ضـوابط مـنح مـن الن 16من الالئحة التنفيذية تفصـيال ألحكـام املـادة  21تضمنت املادة   )3

ومن بني هذه الضـوابط ضـابط املـدة، وهـو رضورة . الجنسية السعودية لألجنبية املتزوجة من سعودي
. ثم تطرقت فقرات هذه املادة من الالئحة لحاالت تخفيض هذه املـدة. ميض خمس سنوات عىل الزواج

دة التـي مضـت عـىل الـزواج إذا يكتفى باملـ"ومن بني هذه الحاالت ما نص عليه يف بند خامسا من أنه 
   -:)1(تحققت إحدى الحاالت اآلتية

  . سعوديا بالتجنس ومل تحصل عىل الجنسية تبعا له) أي والد الزوجة األجنبية(إذا كان والدها   ) أ
  . إذا أنجبت ولدا واحدا وكانت أمها سعودية  ) ب

ففي حني يكتفى باملدة التـي . تفاقيةتبدو التفرقة والتمييز ضد املرأة واضحة من هذا النص املخالف لال 
مضت عىل الزواج إذا كان والد الزوجة األجنبية سعودي بالتجنس، فـال يكفـي أن تكـون أمهـا سـعودية 
للحصول عىل نفس امليزة، وإمنا يلزم إضافة إىل كون األم سعودية أن تنجـب الزوجـة األجنبيـة، وهـو مـا 

بدال من وضـع األب واألم السـعوديني عـىل قـدم املسـاواة  يجسد تفرقة بني الرجل واملرأة ومتييزا ضدها،
  . فيام يتعلق بابنتيهام املتزوجة من سعودي، مام يعد متييز تنهى عنه املادة األوىل من االتفاقية

مـن النظـام ألرملـة السـعودي بالحصـول عـىل  16من الالئحة التنفيذية وبالتطبيق للـامدة  22تسمح املادة   )4
من هـذه املـادة والقـايض ) 3(إذا توافرت عدة رشوط أو ضوابط، منها ما نص عليه البند الجنسية السعودية 

وفضـال عـن غرابـة مثـل هـذا الرشـط ومخالفتـه لقواعـد الرشـيعة ". عدم زواجها بعد وفاة زوجها"باشرتاط 
ة، فإنـه ال اإلسالمية التي أعطيت األرملة الحق يف الزواج بعد انتهاء العدة، وإهدار حق مـن حقوقهـا الرشـعي

  . يوجد قيد مامثل خاص بالرجل، مام يشكل متييزا تحظره اتفاقية املرأة

                                                            
  .، املرجع السابق21املادة ) 1(
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يراعى «: من الالئحة تنص عىل أن  34ورغم كل ما أسلفناه من مخالفات صارخة لالتفاقية، نجد املادة        
فالالئحـة التـي تقيضـ . »...كـةيف تطبيق أحكام النظام االتفاقيات الدولية واإلقليمية والثنائية التي تربمهـا اململ

برضورة مراعاة أحكام االتفاقـات الدوليـة التـي تربمهـا اململكـة، هـي نفسـها التـي انطـوت عـىل العديـد مـن 
  . املخالفات التفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز ز ضد املرأة

   :التمييز بني الرجل واملرأة يف مجال العمل وموقف اتفاقية املرأة
تتخذ الدول األطراف جميع التدابري املناسـبة للقضـاء عـىل «من االتفاقية عىل رضورة أن  11تنص املادة 

ثـم . »التمييز ضد املرأة يف ميدان العمل ليك تكفل لها، عىل أساس املساواة بني الرجل واملـرأة، نفـس الحقـوق
  . )1(عددت فقرات هذه املادة تفصيال ألوجه هذه املساواة

فنظـام . وقات من قبل األنظمة ذات العالقـة لاللتزامـات الـواردة بهـذه املـادةوالحقيقة أنه ال توجد خر 
بل أن نظام . العمل الجديد ونظام الخدمة املدنية ونظام التأمينات االجتامعية ال تتضمن مخالفات لهذه املادة

صور الحاميـة  متضمنا كل 159إىل  149العمل الجديد، خصص بابا مستقال لتنظيم تشغيل النساء يف املواد من 
 55منه سن تقاعد املرأة بــ  74واملزايا للمرأة العاملة، بل وميزها عىل الرجل بشأن التقاعد حني حددت املادة 

إذا أنهـت «، الحـق يف مكافـأة نهايـة الخدمـة كاملـة 87كام أعطتها املادة . عاما 60عاما وسن تقاعد الرجل بـ 
فمشـكلة عمـل املـرأة عـىل قـدم . »ثة أشهر من تـاريخ وضـعهاالعقد خالل ستة أشهر من تاريخ زواجها أو ثال 

املساواة مع الرجل ليست مشكلة أنظمة بقدر ما هي مسألة تدابري إدارية لتذليل العقبات التي تعرتض عمـل 
  . املرأة

ل وال نخفى القول بأن العقبة األكرب التى تواجه املرأة، هي تلك الناشئة عن األعراف والتقاليد التي ال تقب
مـن ) أ(عمل املرأة يف بعض املجاالت، هذا عىل الرغم من أن اململكة مطالبـة مبوجـب املـادة الخامسـة فقـرة 

تغيـري األمنـاط االجتامعيـة والثقافيـة لسـلوك الرجـل واملـرأة، «اتفاقية املرأة، باتخاذ التدابري املناسبة من أجل 
ملامرسات األخرى القامئة عـىل االعتقـاد بكـون أي بهدف تحقيق القضاء عىل التحيزات والعادات العرفية وكل ا

  . »من الجنسني أدىن أو أعىل من اآلخر، أو عىل أدوار منطية للرجل واملرأة

                                                            
 .من اتفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز ضد املرأة 11املادة  )1(
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وعىل أية حال، فإن حصول االنسجام والتالقى بني األنظمة السعودية واتفاقية املرأة فـيام يتعلـق بعمـل 

ل املرأة أو منعها من مجاالت عمل بناء عىل أسـاس ينـال املرأة، يقتىض عدم جواز النص عىل قرص مجاالت عم
من نظام العمـل السـعودى مخالفـة  149ولذلك ال تعترب املادة . من قدراتها أو اعتبارها أقل مقدرة من الرجل

مـع مراعـاة مـا ورد يف املـادة الرابعـة مـن هـذا «: عىل  -149أى املادة -من االتفاقيـة حيـن نصت  11للامدة 
عمل املرأة يف كل املجاالت التي تتفق مع طبيعتها ويحظر تشغيلها يف األعـامل الخطـرة أو الصـناعات النظام، ت

الضارة، ويحدد الوزير بقرار منه املهن واألعامل التي تعد ضارة بالصحة أو من شأنها أن تعرض النساء ألخطـار 
 11ص ال يشكل مخالفـة للـامدة فهذا الن. »محددة مام يجب معه حظر عملهن فيها أو تقييده برشوط خاصة

من االتفاقية، ألن الغرض من حظر عمل املرأة يف بعض املجاالت ليس مبنيا عىل االنتقـاص مـن قـدراتها، وإمنـا 
بغية توفري الحامية لها بسب ظروف مثـل ذلـك العمـل يف ظـل االعتبـارات االجتامعيـة والثقافيـة السـائدة يف 

  . )1(اململكة العربية السعودية
ألهمية مبكان ىف هذا الصدد ، التأكيد عىل إضافة مادة إىل نظام العمل مـع عـدم اإلخـالل باملـادة ومن ا

ـوعة، 149 ، يكون هدفها منـع التمييـز بـني الرجـل واملـرأة يف العمـل ويف األجـر أو يف املسـاس بحقوقهـا املرش
ويحقـق تطبيقـا أكـرث فعاليـة  فالتقرير بهذا النص يعنى مزيدا من دعم الحامية التي يسعى إليها هذا النظـام

  . لالتفاقية
ومع ذلك، فهناك بعض مجاالت العمل التي تنظم مبوجب أنظمة خاصة ويثور بشأنها التساؤل عن مدى 

ومن ذلك عمل املرأة كمحامية وكمتولية لعمل ذا طبيعة قضائية باللجان . اتفاقها مع هذه املادة من االتفاقية
  . ملحاكم التقليديةشبه القضائية وأجهزة التحقيق وا

ففيام يتعلق بعمل املرأة كمحامية، السيام بعد فتح تخصص الدراسات القانونية لها يف بعض الجامعـات 
ولكـن باسـتقراء . السعودية، فال يوجد نص يف نظام املحاماة يقرص مزاولة هذه املهنة عـىل الرجـل دون املـرأة

, الـخ....  »لديه«الجنسية ،  »سعودي« »محامي«عبارة جملة نصوص النظام، نجد استخدامه لصيغة املذكر ، ك
  . يثري بعض اللبس حول عمل املرأة ىف مجال املحاماة، بالرغم من عدم وجود نص رصيح مينعها من ذلك

                                                            
 .أحكام نظام العمل السعودى: راجع ىف ذلك) 1(
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، حيـث ال يوجـد نـص مينـع رصاحـة تـويل املـرأة )1(ومل يخرج نظام القضاء السعودى عـن نفـس املنطـق
. لنظام صيغت بلغة املذكر، مام يستفاد منه عدم جواز تويل املرأة للقضاءللقضاء، ولكن مفردات ومصطلحات ا

 11أضف إىل ذلك وجود أقوال فقهية تحرم تويل املرأة للقضاء، غري أن ذلك ال يعترب يف حد ذاتـه خرقـا للـامدة 
رجل واملرأة يف من االتفاقية أو أية مادة أخرى، فاملقصود ال ميكن أن يكون، رضورة إيجاد مساواة مطلقة بني ال

وإمنا التمييز املخالف لالتفاقية يف مجاالت العمل هو . مامرسة مختلف األنشطة بغض النظر عن أي اعتبار آخر
  . ذلك الذي ينطلق وينبني عىل التشبث بعدم مقدرة املرأة العقلية عىل مبارشة عمل الرجل

عقليـة وسـالمة التقـدير يجـب أن تكـون بينام الواقع يؤكد أن مجاالت العمل التي تنبني عىل املقدرة ال
مفتوحة للرجل واملرأة عىل السواء، طاملا أن ذلك ال يتأسس عىل عدم مالمئة الظروف االجتامعية والثقافية مام 

ففي مثـل هـذه الحالـة ينبغـي عـىل اململكـة أوال مبوجـب . ميكن أن يؤثر سلبا عىل حسن سري عملية التقايض
  . اتخاذ التدابري املناسبة لتذليل وتوجيه هذه الظروف االجتامعية والثقافيةاملادة الخامسة من االتفاقية 

  : رأة ومظاهر االنتقاص من أهليتهامخالفة لالتفاقية تتعلق مبسائل الوالية عىل امل
فتـنص الفقـرات الـثالث األوىل . من االتفاقية بالنص عىل األوضاع القانونية للمرأة 15تختص املادة 

   -:منها عىل 
  . تعرتف الدول األطراف للمرأة باملساواة مع الرجل أمام القانون  )1
متنح الدول األطراف املرأة، يف الشئون املدنية، أهلية قانونية مامثلة ألهلية الرجل، وتساوي بينهـا وبينـه   )2

 وتكفل للمرأة، بوجه خاص، حقوقا مساوية لحقوق الرجل يف إبرام العقود. يف فرص مامرسة تلك األهلية
  . وإدارة املمتلكات، وتعاملهام عىل قدم املساواة يف جميع مراحل اإلجراءات القضائية

تتفق الدول األطراف عىل اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي يكون لهـا أثـر قـانوين   )3
  ". يستهدف الحد من األهلية القانونية للمرأة باطلة والغيه

، ومقارنتها بعدد مـن األنظمـة السـعودية، سـنجد أن هنـاك أنظمـة كثـرية وبالنظر إىل هذه املادة 
تصطدم بها وتعترب مخالفة لها ومن ثم يجب إلغاء عدد من األنظمة وغريها من األوضاع القانونيـة عمـال 

   -:من االتفاقية، من هذه األنظمة ما يىل) و(فقرة  2باملادة 

                                                            
 .هـ 1395يف عام  64/نظام القضاء السعودى الصادر باملرسوم املليك رقم م: راجع) 1(
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للمرأة والتي متنعها من الترصف يف مالها أو أن تـربم أي عقـد مـن  كل أشكال الوالية يف املعامالت املالية  )1

نـاقص "فهـذا انتقـاص ألهليـة املـرأة يضـعها يف مصـاف . العقود املالية إال عن طريق ويل لها من الذكور
ينبغـي ) عامـا 18(، فاملرأة الرشيدة التي بلغت سن الرشد 15من املادة  2يخالف رصيح الفقرة " التمييز

وال ميكن أن يستفيد هذا الوضـع مـن . ها نفس الحقوق يف إبرام الترصفات مثل الرجل الرشيدأن يكون ل
التحفظ العام عىل كل ما يخالف الرشيعة اإلسالمية، إذ أن هذا الوضع ال يرتكز عىل أيـة قواعـد رشعيـة 

  . معتربة
يجب «: وال املدنية من أنه من نظام األح 76يخالف هذه املادة من االتفاقية أيضا ما نصت عليه املادة   )2

عىل كل من أكمل الخامسة عرشة من عمـره مـن املـواطنني السـعوديني الـذكور مراجعـة إحـدى دوائـر 
، ويكون الحصول عىل البطاقـة اختياريـا للنسـاء، بطاقة شخصية خاصة به األحوال املدنية للحصول عىل

وتستخرج البطاقة من واقع ة ويل أمرهام، وملن تقع أعامرهم بني العارشة والخامسة عرشة سنة بعد موافق
املشار إليها من متييز ضد املرأة يخـالف رصيـح  76وغنى عن البيان ما تكرسه املادة . »السجل املدين املركزي

فمن جهة تكرس هذه املـادة فكـرة الواليـة املطلقـة عـىل . من االتفاقية 15الفقرتني األوىل والثانية من املادة 
اتها، ومن جهة أخرى حرمانها أو تقييد حقها يف الحصول عىل بطاقة شخصية سيرتتب عليـه املرأة يف كل ترصف

  . حرمانها من مبارشة حقها يف الترصف
من نظام جوازات السفر السياسية والخاصة مل تخـرج عـن كونهـا تنطـوى عـىل متييـز ومخالفـة  7املادة   )3

ميكن أن يضاف األوالد إىل جـواز سـفر الـزوج «: من اتفاقية املرأة حيث تنص عىل15رصيحة لنص املادة 
ـة بالنسـبة للـذكور، وحتـى الـزواج  أو أن تصدر لهم جوازات سفر مستقلة، وذلك إىل سـن الثامنـة عرش

  .  »بالنسبة لإلناث طاملا ال يزلن تحت والية والدهن الفعلية
، فقد خالفت أيضا الفقرة 15وال يخفى عىل باحث مدقق، أن النصوص السابقة فضال عن مخالفتها نص املادة 

فرض حامية قانونية لحقوق املرأة عىل  «من املادة الثانية من االتفاقية، والتي تنص عىل تعهد الدولة بالقيام بـ ) ج(
  . »....قدم املساواة مع الرجل 

مـن اتفاقيـة املـرأة، مـواد مـن الالئحـة  15ويأىت من ضمن األنظمة السعودية املخالفة لنص املادة 
. فيذية لنظام وثائق السفر والتي تلغي أية أهلية قانونية للمرأة وتضعها رصاحة موضع ناقص األهليـةالتن

   -:وهذه املواد هي 
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حضور صاحب الطلب  -1:يشرتط للحصول عىل جواز السفر السعودي: "املادة الخامسة، و تنص عىل  *
  ".  التقديمشخصيا أو ويل األمر للنساء واألبناء القرص وال يقبل التفويض يف

متنح جوازات السـفر للنسـاء السـعوديات والقرصـ السـعوديني املتـوىف ويل : "املادة الثامنة، و تنص عىل   *
أمرهم وكل ما يتعلق بـأمور سـفرهم مبوجـب صـك رشعـي يثبـت حـق الواليـة أو الوصـاية أو القوامـة 

جـود ويل أمـر للمـرأة مبوجـب ويف حالة ثبوت عـدم و . الرشعية عليهم من قبل الويل أو الويص أو القيم
  ". صك رشعي فيتم منحها جواز سفر مبعرفة جوازات املنطقة

حضور صاحب الطلب شخصيا وبالنسبة للنساء واألبناء الذين هم دون «وتستلزم  1املادة التاسعة فقرة   *
  . »سن الحادية والعرشين عاما، فالبد من حضور ويل األمر باستثناء من كان متزوجا

من االتفاقية من جانب هذه الترشيعات السعودية، إذ تجعل  15ح املخالفة الرصيحة للامدة ومن الواض
  . من األبناء القرص واملرأة بنفس املنزلة القانونية من رضورة الوالية عىل كل منهام

تتخـذ الـدول األطـراف جميـع التـدابري املناسـبة «من االتفاقية التى تنص عىل رضورة أن  13نص املادة 
ضاء عىل التمييز ضد املرأة يف املجاالت األخرى للحياة االقتصادية واالجتامعية لـيك يكفـل لهـا، عـىل أسـاس للق

الحـق يف الحصـول ) الحق يف االستحقاقات العائليـة، ب) أ: املساواة بني الرجل واملرأة، نفس الحقوق، والسيام 
  . »ن املايلعىل القروض املرصفية، والرهون العقارية وغري ذلك من االئتام

ومن الالفت أن رصيح البند الثالث من نظام صندوق التنمية العقارية يصـطدم مـع هـذه الفقـرة  مـن 
منح االقرتاض للسكن الخاص عىل الذي ال يقل عمره عن الحادية والعرشين سنة ما مل " ، حيث يقرص 13املادة 

   -:التالية يكن متزوجا أو يتيام، وبالنسبة للنساء يقترص املنح عىل الفئات
النساء الاليت تجاوزت أعامرهن أربعني سنة ممن مل يسبق لهن الزواج واألرامل واملطلقـات حتـى ولـو مل   )أ

  . يكن لديهن أطفال
األيتام الذين يقل سنهم عن الحادية والعرشين، والذين ميلكون أرضا ملكية مشرتكة، أو بيتـا غـري صـالح   )ب

ائه بقرض واحد باسمهم جميعا رشيطة أال يكون أحد والديهم قد للسكنى ويرغبون يف هدمه ،وإعادة بن
  حصل عىل قرض من الصندوق عىل أال يرتتب عىل ذلك مستقبال حرمان من توافرت فيه رشوط
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  . اإلقراض األخرى من الحصول عىل قرض خاص به 
ة، حيث أن الحـق من االتفاقي 13من املادة ) ب(ينطوي هذا النص عىل متييز ضد املرأة يصطدم بالفقرة 

عاما، يف حني نجد أن منح مثل هذا الحـق للمـرأة مقيـد للغايـة  21يف االقرتاض ثابت للرجل مبجرد بلوغه سن 
  . وقارص عىل فئات محددة

، ما ورد يف نظام التقاعـد )أ(من االتفاقية وبخاصة فقرتها  13يقع ضمن املخالفات الرصيحة لنص املادة 
إذ . ام يتعلق باستحقاق معاش التقاعد من ورثة السـعودية املتزوجـة مـن أجنبـياملدين السعودى من متييز في

يشرتط حصول زوجها األجنبي وأوالدها عىل الجنسية السعودية حتى يستحقوا معاش تقاعد والدتهم، يف حـني 
  . 1أن األجنبية املتزوجة من سعودي تحصل عىل هذا التقاعد

عىل عـاتق اململكـة العربيـة السـعوية مبوجـب االتفاقيـة يقىضـ  وأيا ما كان األمر، فإن هناك التزام يقع
من املادة الثانية من اتفاقية املـرأة عـىل ) و(بإلغاء النصوص السابقة من أنظمتها القانونية، حيث تنص الفقرة 

ن القـوانني اتخاذ جميع التدابري املناسبة، مبا يف ذلك الترشيعي منها، لتغيري أو إبطال القائم مـ« التزام الدولة بـ
  . »واألنظمة واألعراف واملامرسات التي تشكل متييزا ضد املرأة

وتبدو األهمية املستمرة لهذا الـنص االتفـاقي العـاملى واضـحة، وتجـدد التـزام السـعودية بإلغـاء كافـة 
يـة النصوص النظامية التي تخالف االتفاقية، وإال وقعت ىف عداد الـدول املنتهكـة ألحكـام اتفاقيـة دوليـة عامل

  . باتت ملزمة لها مبجرد االنضامم
  :اآلليات والرتتيبات السعودية لضامن تفعيل اتفاقية املرأة

تحدثنا عن رضورة بذل اململكة للجهود الالزمة إللغاء أنظمتها املخالفة التفاقية املـرأة، غـري أن ذلـك ال  
اتخاذ التدابري الالزمة من أجل الوصول إىل ينفى الطابع العام لنصوص االتفاقية املتمثل ىف إلزام الدولة الطرف ب

أهداف االتفاقية الرامية إىل مكافحة كافة أشكال التمييز ضد املـرأة، ومـن التـدابري واآلليـات الواجـب اتباعهـا 
   -:لضامن الوفاء بأحكام االتفاقية ما يىل

  ). ج(و ) ب(فقرة  7تشجيع وإعداد املرأة لتويل املناصب القيادية عمال باملادة   -
إتاحة الفرصة لقيام املرأة السـعودية بتمثيـل حكومـة اململكـة عـىل املسـتوى الـدويل واالشـرتاك يف أعـامل   -

  . من االتفاقية 8املنظامت الدولية عمال باملادة 
  إتاحة فرص العمل للمرأة وتنويع مجاالت عملها مبا يسمح بخلق نوع من التوازن  -

                                                            
  .راجع نظام التقاعد املدىن السعودى) 1(
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  . من االتفاقية 11جال تحقيقا للضوابط والغايات املنصوص عليها يف املادة بينها وبني الرجل يف هذا امل        
وضع خطة وطنية للبدء يف تغيري األمناط االجتامعية التي تعترب املرأة يف منزلة أقل من الرجل مبا يرتتـب   -

  . عليه إهدار العديد من حقوقها املرشوعة تنفيذا للامدة الخامسة من االتفاقية
اء لجان لدعم النساء يف عملية التقـايض لتعـريفهن بحقـوقهن وبـإجراءات التقـايض تحقيقـا رضورة إنش  -

التي تلزم الدولة باتخاذ تدابري لتوفري الحامية القانونية للمرأة عـن طريـق ) ج(فقرة  2للغاية من املادة 
  . الحق أسوة بالرجل إذ أن الوضع الراهن ملامرسة املرأة لحق التقايض ال ميكنها من مامرسة هذا. املحاكم

ربط الوالية بتامم األهلية عن طريق تحديد سن الرشد للجنسني وذلك بإيراد نص نظـامي يحسـم هـذه   -
ونظـرا لعـدم وجـود . املسألة ومينع املامرسات الحالية ألسلوب الوالية الذي تناهضه أسس رشعية معتربة

ـعية بتحديـد  تقنني مدين للمعامالت عموما، فيمكن أن يستعاض عن ذلك بنص يف نظام املرافعـات الرش
  . سن األهلية للمرأة والرجل يف إبرام الترصفات بسن مثانية عرشة عاما

  . إصدار نظام ملبارشة الحقوق السياسية ينص رصاحة عىل حق املرأة يف التصويت والرتشيح  -
  . تجريم أي متييز ضد املرأة يرتتب عليه تعطيل أو إلغاء حقوقها املرشوعة  -
تقنني مسائل األحوال الشخصية، بحيث يـتم حرصـ وتحديـد حقـوق املـرأة يف مسـائل الـزواج والطـالق   -

وكذلك تسـهيل قواعـد اإلثبـات يف هـذه املسـائل ذات الطـابع . والحضانة بشكل ميكنها من اإلحاطة بها
  . فضال عن التعجيل بإنشاء محاكم لقضايا األرسة. الخاص

املرأة، والنص رصاحـة عـىل مختلـف حقوقهـا وكفالـة احرتامهـا يف كافـة اتخاذ كل ما من شأنه النهوض ب  -
  . امليادين عمال باملادة األوىل واملادة الرابعة والعرشون من االتفاقية

  :حقوق جديدة تحظى بها املرأة ىف اململكة العربية السعودية -
 يتعلق بتمكني املـرأة مقارنـة رغم أن اململكة العربية السعودية تعترب أكرث الدول الخليجية تقاعسا فيام

متـارس بعـض األدوار املهمـة يف حركـة التنميـة  -ىف حدود ضيقة–بالدول الخليجية األخرى، إال أن املرأة بدأت 
  % 49داخل اململكة، فهي متثل حوايل 



    املركز  القومي

402 

  

 ، عالوة عىل أنها قد متكنت خـالل السـنوات القليلـة املاضـية مـن أن تحـرز تفوقـا2004من عدد السكان عام 
ألـف مدرسـة ومعهـد للبنـات  13واضحا يف تحصيلها العلمي، فقد وصل عدد مدارس البنات إىل ما يزيد عـىل 

بعد أن كان هناك كلية جامعية واحـدة  2004ألف طالبة جامعية يف عام  300كلية تدرس فيها أكرث من  102و
خصصـات متنوعـة، األمـر الـذي بها مثانون طالبة، إضافة إىل من حصلن عـىل درجـة الـدكتوراه ىف ت 1970عام 

انعكس يف ظاهره عىل تبوئها املكانة الرفيعة يف املراكز العالية، ويف العديد من مواقع العمل التـي بـرزت فيهـا 
كقيادة قادرة عىل امتالك وتطبيق أساليب اإلدارة الحديثـة بكـل مهـارة وإتقـان، فوصـلت نسـبة مشـاركتها يف 

معلمة مـن مجمـوع  18022إىل  2001العامالت يف قطاع التعليم عام ، ووصل عدد %38القطاع الحكومي إىل 
والصيدلة % 7.5والعامالت بالتمريض إىل % 4.71، كام ارتفع عدد الطبيبات إىل 241221العامالت بالدولة وهو 

 وذلك خالل السبعة عرش عاما املاضية، وتبلغ نسبة مساهمة املرأة السعودية يف إجاميل قوة العمل% 13.7إىل 
، وترتفـع 2003وفق اإلحصاءات العامة الرسمية الصادرة عن وزارة التخطيط السـعودية عـام % 5.5السعودية 

بالنسبة إلجاميل القوى العاملة النسـائية % 37مقارنة بقوة العمل السعودية، وتصل إىل % 11هذه النسبة إىل 
  .من سعوديات ووافدات

مـن الـرثوات الخاصـة متتلكهـا % 40ودي مـؤخرا فحـوايل وقد تزايد نشاط املرأة يف القطاع الخاص السع
  .النساء خاصة أن الرشيعة اإلسالمية تعطي املرأة األهلية االقتصادية واالستقاللية للترصف يف شئونها املالية

متتعت بقدر  –وهى أقل نساء الخليج متتعا بحقوقهن اإلنسانية والقانونية  - وميكن القول أن املرأة السعودية
ق اإلنسان التى كفلتها لها الرشيعة اإلسالمية والترشيعات الدولية املختلفـة، وبـذلت الحكومـة السـعودية من حقو 

  :من أجل متكني املرأة، وفيام يىل أبرز مكتسبات املرأة ىف السعودية - وإن كانت متواضعة - جهودا وطنية مهمة
وظيفـة  26ص وزارة الخدمة املدنية شهدت وزارة الخارجية السعودية دخول املرأة من أبوابها بتخصي  -

لدعم اإلدارة النسائية املستحدثة يف املقر الرئييس لوزارة الخارجية يف الرياض، وذلك متاشيا  2004سبتمرب  15يف 
  .مع التوجه العام للدولة، حيث ستكون نواة لإلدارة النسائية املستحدثة بالوزارة

عامـا ليتناسـب مـع 16لنسايئ الذي مىضـ عـىل افتتاحـه القسم ا 2005وقد طورت الوزارة يف بداية عام 
املرحلة الحالية بحيث ميكن للمرأة السعودية مامرسة مهام جديدة من خالل تفعيـل عملهـا يف مكاتـب وزارة 

  الخارجية بالداخل، ومن أجل ذلك، قررت
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رزات لتويل مناصب ترشيح عدد من السيدات السعوديات البا 2005سبتمرب 13وزارة الخارجية السعودية يوم  
  .رفيعة يف الوزارة من بينها وظائف بدرجة سفري وذلك ألول مرة يف تاريخ اململكة

تعيني أول نائبة لوزير الرتبية والتعليم لشئون البنات وهى السيدة نورة الفايز والتى عربت عـن عـدم  -
  . أول وزيرة سعوديةقناعتها بارتقاء املرأة منصب نائبة للوزير يف اململكة وتتطلع إىل تعيني 

سيدة للشئون االستشارية مبجلس الشورى السعودى بعد أن كان عددهن تسع سـيدات  12تم اختيار  -
  .)1(ىف السابق

 .تم انتخاب أول سيدة لرئاسة غرفة التجارة -
، عىل املستوى الدويل، وقع اختيار األمني العام لألمم املتحدة كويف عنان عىل السيدة ثريـا أحمـد عبيـد -

، وهى تعد بذلك أول امـرأة سـعودية يـتم 2002لتكون مديرة تنفيذية لصندوق املنظمة الدولية للسكان عام 
  .اختيارها ملنصب رفيع املستوى يف املنظمة

هيفاء رضا جمـل الليـل عميـدة كليـة عفـت األهليـة . من السعوديات الالىئ رشفن اململكة ىف العامل د -
سلوى الهزاع رئيسة قسم العيون واستشارية طـب وجراحـة . نوبل للسالم، ودوالتى سبق ترشيحها لنيل جائزة 

العيون يف مستشفى امللك فيصل التخصيص وهي أول سعودية تعني يف هذا املنصب، وهدى الرشـيد اإلعالميـة 
  .الناجحة يف أركان هيئة اإلذاعة الربيطانية عىل مدى ثالثة عقود 

سعوديات، منهن لبنى العليان سيدة األعامل التي اعتربت من  ىف مجال سيدات اإلعامل، هناك سيدات -
  .رشكة) 40(التي تدير أكرث من أقوى نساء العامل و 

من السعوديات الالىئ تفوقن ىف مجال الشعر، الشاعرة فوزية أبو خالد، أستاذة علم االجتامع السـيايس  -
لعمري ، وىف مجال الكتابة األدبية واألعـامل يف جامعة امللك سعود يف الرياض، و سلطانة السديري، و خديجة ا

الروائية رجاء عامل، وليىل الجهني، و بدرية البرش، و قامشة السيف، و رشيفة الشـمالن، بيـنام بـرزت كـل مـن 
  . منرية موصليل، و صفية بنت زقر ىف مجال الفن التشكيىل

                                                            

(1)  - http://www.gcc-sg.org/index.php?action=News&Sub=ShowOne&ID=1767 
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  املبحث الخامس

  السعودية واتفاقية مناهضة التعذيب
ة مناهضة التعذيب وغيـره من ضـروب املعاملة أو العقـوبة القاسية أو الـال إنسـانية أو اعتمدت اتفاقي

يف الـدورة التاسـعة والثالثـون،  1984ديسـمرب  10يف  46/39املهينة بقرار الجمعية العامـة لألمم املتحـدة رقم 
  . 1987يوليو  26يف ) ب/42(ودخلت حيز النفاذ طبقا للامدة 

وإن كانـت , 1997سبتمرب   23ململكة العربية السعودية، قدمت صك انضاممها لالتفاقية ىف الجدير بالذكر أن ا
 18ومل تنضم اململكة إىل الربتوكول االختياري التابع لالتفاقية والذي تم إعـداده يف . قد تحفظت إحدى موادها

  . 2002ديسمرب 
لتزامـا أدبيـا، فـإن اتفاقيـة مناهضـة هذا وإن كانت اململكة غري ملتزمة بإعالنات حقوق اإلنسان سوى ا

التعذيب تعد ملزمة قانونا لها كباقى الدول املنضمة لالتفاقية؛ حيـث تلتـزم اململكـة باتخـاذ كافـة اإلجـراءات 
الكفيلة بتطبيقها يف املجال الداخيل مبا يف ذلك إصدار القوانني واللوائح التي تتسق مع أحكامها، ويلتزم القايض 

  . ل إن هذا القاىض يقدم الترشيع الدوىل عىل الترشيع الوطنى عند التعارضالوطنى بتطبيقها ب
  :رؤية تحليلية لنصوص وأحكام اتفاقية مناهضة التعذيب: أوال

، أما )1(مادة وديباجة وبخالف الديباجة تقع االتفاقية ىف جزأين 43تتكون اتفاقية مناهضة التعذيب من 
، فهو يحدد مفهوم التعـذيب، حيـث تحتـوي االتفاقيـة عـىل 16ىل املادة إ 1الجزء األول والذى ميتد من املادة 

التزامات محددة تقع عىل عـاتق الـدول األطـراف فيهـا، فكـل دولـة ملتزمـة بضـامن أن تكـون جميـع أعـامل 
التعذيب جرائم معاقب عليها مبوجب قانونها الجنايئ وتتخذ ما يلزم مـن اإلجـراءات إلقامـة واليتهـا القضـائية 

وتعد جرائم قابلة لتسليم مرتكبيها، وتقدم الدولة أكرب قدر من املساعدة للدول األخرى بشأنها، وتكفـل  عليها،
وتتعهـد بعـدم , لضحية التعذيب الحق يف رفع الشكوى إىل سلطاتها املختصـة والحصـول عـىل تعـويض عـادل

أو املهينة التي ال تصـل إىل حـد  حدوث أي أعامل أخرى من أعامل املعاملة أو العقوبة القاسية أو الال إنسانية
  . التعذيب

، فهو يتعلـق بتنظـيم آليـات الرقابـة 43إىل املادة  17أما الجزء الثاين من االتفاقية والذى ميتد من املادة 
  عىل ضامن حسن تنفيذ االتفاقية، وهذا هو صميم عمل اللجنة

                                                            
  .ىف عمرو جمعة، مرجع سبق ذكره  1984اتفاقية مناهضة التعذيب، األمم املتحدة، نيويورك : راجع) 1(
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نتخاب أعضائها بطريق االقرتاع الرسي مـن وتسمى لجنة مناهضة التعذيب، يتم ا 17املنصوص عليها يف املادة  
قامئة بأشخاص ترشحهم الدول األطراف، وتكون مهمتها تلقـى تقـارير مـن الـدول األطـرف عـن التـدابري التـي 
اتخذتها تنفيذا لتعهداتها مبقتىض هذه االتفاقية، وتجرى تحقيقـا رسيـا يف حـاالت التعـذيب أو انتهـاك أحكـام 

ومن املآخذ التى تؤخذ عىل اململكة أنها مل تصدر اإلعـالن الخـاص . لزم من إجراءاتاالتفاقية، ولها أن تخذ ما ي
  . باالعرتاف بهذا االختصاص للجنة التعذيب

ومن األهمية مبكان التأكيد عىل أن هذه اللجنة تتمتع بصالحيات واسعة، فهى تقوم بفحـص املخالفـات 
وتقـدم , مغلقة عنـد دراسـتها للبالغـات املقدمـة إليهـاوالتحقيق فيها، وتعقد اجتامعات , التي تصل إىل علمها

اللجنة تقريرا سنويا إىل الدول األطراف وإىل الجمعية العامة لألمم املتحدة عن األنشطتها املنوطة بها مبوجـب 
هذه االتفاقية، مربزة فيه حالة تطبيق االتفاقية عن السنة املنرصمة وتويص باإلجراء الواجب إتباعه إزاء الدولة 

مثل لفت نظر الدولة إىل املخالفات، ومن ضمن اآلليات الخاصة التي تضمنتها هذه االتفاقية هو مـا , املخالفة
من إحالة النزاع الناشئ عن تفسري االتفاقية أو تطبيقها للتحكيم بناء عىل طلب إحدى الدول ) 40(ورد باملادة 

دم املوافقة عىل تنظيم التحكـيم يجـوز ألي مـن األطراف، إذا مل ميكن تسويته عن طريق التفاوض، ويف حال ع
  . وال ترسى هذه اآللية يف شأن اململكة بسب تحفظها عليها. 1األطراف إحالته إىل محكمة العدل الدولية

وتلزم االتفاقية الدول األعضاء بأن تتخذ إجراءات ترشيعية أو إدارية أو قضائية فعالـة أو أيـة إجـراءات 
وال تحـدد االتفاقيـة وسـيلة محـددة لهـذا . يف أي إقليم يخضع الختصاصها القضايئ أخرى ملنع أعامل التعذيب

فلكل دولة حرية اختيار الوسيلة التي تناسبها ملنع كافة أعامل التعـذيب وغـريه مـن رضوب املعاملـة أو . املنع
نهـا وأنظمتهـا مـام يخـالف فال يقترص التزام الدولة عىل تنقية قواني. العقوبة القاسية أو الال إنسانية أو املهنية

االتفاقية ويعكس شكال من أشكال التعذيب الذي تنهي عنـه االتفاقيـة، وإمنـا يقـع عـىل عـاتق الدولـة التـزام 
باتخاذ ما يلزم، مبا يف ذلك إصدار األنظمة واللوائح والقرارات، من أجل منع التعـذيب واملعاقبـة عليـه وكفالـة 

يب أو املعاملة الال إنسانية، وعـدم االعتـداد بالـدليل املسـتمد مـن تعويض عادل وحال ملنع وقع ضحية للتعذ
  . االعرتاف الناتج عن التعذيب

                                                            
 .من اتفاقية مناهضة التعذيب 40راجع املادة ) 1(
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أي عمل ينتج عنـه أمل أو عـذاب شـديد، جسـديا كـان أم : هذا ويقصد بالتعذيب الذي تحظره االتفاقية

مـات أو عـىل عقليا، يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالـث، عـىل معلو 
اعرتاف، أو معاقبته عىل عمل ارتكبه أو يشتبه يف أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامـه هـو أو 
أي شخص ثالث؛ أو عندما يلحق مثل هذا األمل أو العذاب ألي سبب من األسباب يقوم عـىل التمييـز أيـا كـان 

. سمي أو أي شخص آخر يترصف بصفته الرسميةنوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف ر 
وال يتضمن ذلك األمل أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو املـالزم لهـذه العقوبـات أو الـذي يكـون 

  . نتيجة عرضية لها
ويالحظ أن االتفاقية حرصت عىل تقرير أن الحامية التي تقررها لإلنسان يف مجـال منـع التعـذيب تعـد 

بـأي صـك دويل أو ترشـيع وطنـي " عـىل أن هـذه املـادة ال تخـل ) 1/2(األدىن، إذ نصت يف املادة مبثابة الحد 
  ". يتضمن أو ميكن أن يتضمن أحكاما ذات تطبيق أشمل

التذرع بأية ظروف استثنائية أيا كانت، سواء أكانت هذه الظروف حالـة " كام قررت أنه ال يجوز للدولة 
تقرار سيايس داخيل أو أية حالة من حاالت الطوارئ العامة األخـرى كمـربر حرب أو تهديدا بالحرب أو عدم اس

، كام ال يجوز التذرع باألوامر الصادرة من موظفني أعىل مرتبـة أو عـن سـلطة عامـة كمـربر )2/2م (للتعذيب 
  ). 2/3م(للتعذيب 

  : الترشيعات واألنظمة السعودية ذات الصلة باالتفاقية: ثانيا
  :قى بني الترشيع الوطنى والترشيع الدوىلمدى االنسجام والتال 

يوجد باململكة العربية السعودية عددا من الترشيعات التى تتعلق مبوضوعات التعذيب واملعاملـة 
   -:ونورد هذه الترشيعات فيام يىل, أو العقوبة القاسية أو الال إنسانية أو املهينة فيها

  . هـ27/8/1412وتاريخ ) 90/أ(قم النظام األسايس للحكم الصادر باألمر املليك ر   -
  . هـ28/7/1422وتاريخ ) 39/م(نظام اإلجراءات الجزائية الصادر باملرسوم املليك رقم   -
  . نظام السجن والتوقيف  -
  . الئحة االستيقاف والتوقيف والقبض  -
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  . نظام قوات األمن الداخيل  -
  . نظام األمن العام  -
  . نظام اإلقامة  -
  . يق واإلدعاء العامنظام هيئة التحق  -
  . نظام هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر  -
  . قواعد املرافعات واإلجراءات أمام ديوان املظامل  -

 :مواضع االنسجام بني أنظمة اململكة واتفاقية مناهضة التعذيب
فمنـع تتفق الترشيعات املعمول بها يف السـعودية ىف مجملهـا مـع أحكـام اتفاقيـة مناهضـة التعـذيب، 

التعذيب واحرتام اإلنسان ومعاملته املعاملة اإلنسـانية هـو مـن املبـادئ السـامية التـي جـاءت بهـا الرشـيعة 
ومل يخرج النظام األسـايس للحكـم يف ) ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم ىف البحر والبحر:( اإلسالمية، لقوله تعاىل

التـي ) 26(هـ عن هذا النص القرآىن يف مادته رقم 27/8/1412وتاريخ ) 90/أ(اململكة الصادر باألمر املليك رقم 
  . )1("تحمى الدولة حقوق اإلنسان وفق الرشيعة اإلسالمية: " تنص عىل أن 

هــ، 28/7/1422وتـاريخ ) 39/م(و ميكن القول بأن نظام اإلجراءات الجزائية الصادر باملرسوم املليك رقم 
يجب أن يعامل به املتهم من معاملـة إنسـانية، فـال يجـوز  قد تضمن نصوصا مهمة يف هذا الصدد تشري إىل ما

إيذاء املقبوض عليه جسـديا، أو معنويـا، «الذي يحظر رصاحة ) 2/2(إيذاؤه جسديا أو معنويا، منها نص املادة 
يف غري حاالت التلـبس، «: التي تقرر أنه) 35(، واملادة »ذيب أو املعاملة املهينة للكرامةكام يحظر تعريضه للتع

 يجوز القبض عىل أي إنسان أو توقيفه إال بـأمر مـن السـلطة املختصـة بـذلك، ويجـب معاملتـه مبـا يحفـظ ال
كرامته، وال يجوز إيذاؤه جسديا أو معنويا، ويجب إخباره بأسباب إيقافه، ويكون له الحق يف االتصال مبن يرى 

  . )2(»إبالغه
ءات نصـا يقىضـ بعـدم جـواز توقيـف أي من هذا نظـام الجـزا) 36(فضال عن ذلك فقد تضمنت املادة 

)  38و  37و  36(إنسان أو سجنه إال يف السجون أو دور التوقيف املخصصة لـذلك نظامـا، كـام كفلـت املـواد 
عضو هيئة التحقيق ) 39(للمسجون الحق يف الشكوى سواء أكانت شكوى كتابية أو شفهية، فيام ألزمت املادة 

  واإلدعاء العام

                                                            
  .26راجع النظام النظام األساىس للحكم باململكة العربية السعودية، املادة ) 1(
  .35، املادة  2/2ظام اإلجراءات الجزائية السعودية املادة راجع ن) 2(
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مسجون أو موقوف بصفة غري مرشوعة أو يف مكان غري مخصص للسـجن أو التوقيـف أن  مبجرد علمه بوجود 
ينتقل فورا إىل املكان املوجود فيه املسجون أو املوقوف، وأن يقوم بإجراء التحقيق، وأن يأمر بـاإلفراج عنـه إذا 

املختصة لتطبيـق  كان سجنه أو توقيفه جرى بصفة غري مرشوعة، وعليه أن يحرر محرضا بذلك يرفع إىل الجهة
  . )1(ما تقىض به األنظمة يف حق املتسبب يف ذلك

هذا ويوجب نظام الجزاءات السعودى رضورة أن يشتمل أمـر التوقيـف عـىل تكليـف مـأمور التوقيـف 
بقبول املتهم يف دار التوقيف مع بيان التهمة املنسوبة إليه وأدلتها، هـذا فضـال عـن تحديـد بيانـات الشـخص 

  ). 104م (تحديدا دقيقا الذي يتم توقيفه
 6ومدة التوقيف، حيث ال يجوز أن تزيد عـىل ) 112م (كام حدد هذا النظام، الجرائم املوجبة للتوقيف 

، وأوجب تسليم أصل أمر التوقيف ملأمور دار التوقيف ) 114و  113املواد (أشهر من تاريخ القبض عىل املتهم 
، وأوجب تبليغ كل من يقبض عليـه أو يوقـف فـورا ) 115م  (بعد توقيعه عىل صورة من هذا األصل بالتسلم 

، وال يجـوز تنفيـذ أوامـر ) 116م ( بأسباب القبض عليه أو توقيفه ، ويكون له حق االتصال مبن يـراه إلبالغـه 
، وأعطـى ) 117م (القبض أو اإلحضار أو التوقيـف بعـد مىضـ ثالثـة أشـهر مـن تـاريخ صـدورها مـا مل تجـدد 

مر باإلفراج عن املتهم إذا وجد أن توقيفه ليس له مـربر، وأنـه ال رضر عـىل التحقيـق مـن للمحقق صالحية األ 
  ).120م(إخالء سبيله ، وال يخىش هروبه أو اختفاؤه

، ومل يجـز )64م(وقد أعطى نظام الجزاءات للمتهم الحق يف االستعانة بوكيل أو محام لحضور التحقيـق 
، إذ إن حضـور الوكيـل ) 70/1م (ميه الحارض معه يف أثناء التحقيق للمحقق أن يعزل املتهم عن وكيله أو محا

  . أو املحامي من شأنه أن يحقق فاعلية املعاملة اإلنسانية للمتهم
الذي يوجب أن يتم االستجواب ىف ) 102(ومن النصوص املهمة التى اشتمل عليها نظام الجزاءات، نص املادة 

تهم عند إبداءه ألقواله، وال يجوز تحليفه وال استعامل وسائل اإلكراه ضده، وال ظروف ال يتم التأثري فيها عىل إرادة امل
كـام راعـى النظـام الحالـة الصـحية للمـتهم . يجوز استجوابه خارج مقر جهة التحقيق إال لرضورة يقـدرها املحقـق

بالنقل فيجـب تبليـغ  املقبوض عليه عند نقله للتحقيق معه، إذا اعرتض عىل نقله أو كانت حالته الصحية ال تسمح
  ). 111م (املحقق بذلك وعليه أن يصدر أمره فورا مبا يلزم 

                                                            
 .39، 38، 37، 36نظام الجزاءات السعودى، املواد ) 1(
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وإميانا من املرشع السعودى بأن إلقاء القبض عىل األشخاص يسبق التعذيب واملعاملـة املهينـة و الإلنسـانية، 
دالئل كافيـة عـىل من نظام الجزاءات، تتعلق بوجود  39إىل  33فقد حرص عىل وضع ضامنات للقبض يف املواد من 

وصدور أمر من السلطة املختصة بذلك، كام وضع ضـامنات لتفتـيش األشـخاص . إلخ....االتهام وتحرير محرض بذلك
  ). 61إىل  55م ( ولضبط الرسائل ومراقبة املحادثات ) 54إىل  40م ( واملساكن واملكاتب واملـراكب 

) 68م ( لخاص يف أثناء التحقيق يف الـدعوى وأعطى النظام ملن لحقه رضر من الجرمية أن يدعي بحقه ا
؛ كام كفل النظام للمتهم الحق يف أن يـديل بأقوالـه )148م ( أو أمام املحكمة املنظورة أمامها الدعوى الجزائية 

، يك )102م ( بعيدا عن التأثري األديب عىل إرادته، حيث حظر عىل املحقق الذي يقوم باستجوابه، تحليفه اليمني 
  . ناك أي ضغط نفيس أو أديب عليه يف أن يديل بإجاباته يف االستجواب بحرية تامةال يكون ه

ولعل منع املحقق من تحليف املتهم عند استجوابه عىل هذا النحو، ميثل ضامنة مهمة أخذ بهـا القضـاء 
ا يف النظـام يف العديد من الدول ومل تنص عليها قوانني اإلجراءات الجنائية يف بعض الدول، ومن ثم يعد تقريره

  . السعودي، خطوة حقيقة نحو االرتقاء بحقوق اإلنسان السعودى
 : مواضع االختالف بني الترشيع الوطنى السعودى واالتفاقية

  :النظام األساىس للحكم ىف اململكة العربية السعودية) 1
ر التعـذيب غنى عن البيان القول بأن النظام األسايس للحكم ىف السـعودية مل يتضـمن، نصـا عامـا يحظـ

) 36(وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الال إنسانية أو املهينة، فمع التسليم مبا تنص عليه املدة 
تـوفر الدولـة األمـن لجميـع مواطنيهـا واملقيمـني عـىل إقليمهـا وال يجـوز تقييـد «: من النظام األسايس مـن أن

؛ فإن املالحـظ أنهـا نهـت عـن القـبض والتوقيـف »النظام ترصفات أحد أو توقيفه أو حبسه إال مبوجب أحكام
  . والحبس دون مراعاة أحكام النظام، ومل تتعرض للتعذيب واملعاملة املهينة وغري اإلنسانية

  :نظام اإلجراءات الجزائية ) 2
من نظام اإلجراءات الجزائية الـذي يحظـر تعـريض املـتهم للتعـذيب أو ) 2(ميكن القول بأن نص املادة 

  عاملة املهينة للكرامة قد جاء ليوفر حامية للمتهم بالنهيامل
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عن التعذيب، إال أنه مل يوفر الحامية الكافية، حيث مل ينص عىل جزاء أو عقوبة توقع عىل من يرتكب أعـامل  
ة التعذيب واألعامل املهينة للكرامة اإلنسانية، ومل يجرم هذه األعامل، بحيث ميكن القول بأن األنظمة السعودي

من اتفاقية مناهضة التعذيب التي ) 4(يف مجملها ال تتضمن نصا يجرم تلك األعامل، وهذا يعد مخالفة للامدة 
  : تنص عىل أن

تضمن كل دولة طرف أن تكون جميع أعامل التعذيب جرائم مبوجب قانونها الجنايئ، وينطبق األمر ذاته عىل   -
   .قيامه بأي عمل آخر يشكل تواطؤ ومشاركة يف التعذيبقيام أي شخص بأية محاولة ملامرسة التعذيب وعىل 

تجعل كل دولة طرف هـذه الجـرائم مسـتوجبة للعقـاب بعقوبـات مناسـبة تأخـذ يف االعتبـار طبيعتهـا   -
  . »الخطرة

ولعل الواقع الترشيعى العرىب، يجعل من وجود نـص وطنـى سـعودى، يحظـر التعـذيب رضورة ال مفـر 
ـي التـي ) 126(كاملادة , عليه بعض القوانني العربيةمنها، وذلك عىل غرار ما تنص  مـن قـانون العقوبـات املرص

كل موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله عىل االعرتاف يعاقب «:عىل أنهتنص 
للقتـل  وإذا مـات املجنـي عليـه يحكـم بالعقوبـة املقـررة. باألشغال الشاقة أو السجن من ثـالث سـنوات إىل عرشـ

  . )1(»عمدا
مـن اتفاقيـة ) 4(األمر الذى يعنى أن تحقق املواءمة واالنسجام فيام بني الترشيع الدوىل مـثال ىف املـادة 

مناهضة التعذيب، يستلزم وضع نص عام يجرم التعذيب ويعتـربه مـن الجـرائم الكبـرية، ويجـرم الرشـوع فيـه 
ملسـاهمة التبعيـة يف جرميـة التعـذيب سـواء أكانـت ويقرر له عقوبة رادعة، فضال عن رضورة تجريم أعـامل ا

  . )2(باالتفاق أو التحريض أو املساعدة
الجدير بالذكر أنه ال يوجد نص يف نظام اإلجراءات الجزائية السـعودى يقـرر بطـالن إجـراءات التحقيـق 

ت بطـالن كـل قـد قـرر ) 188(وبطالن الحكم الذي استند إىل اعرتاف املتهم نتيجة تعذيبـه، وإن كانـت املـادة 
إجراء مخالف ألحكـام الرشـيعة اإلسـالمية أو األنظمـة املسـتمدة منهـا، مـام يعنـى أن اعـرتاف املـتهم نتيجـة 

  من ذات النظام تقرر نقض الحكم إن) 201(التعذيب يعد مخالفا ألحكام الرشيعة اإلسالمية، كام أن املادة 

                                                            
 .، مرجع سبق ذكره1937لسنة  58قانون العقوبات املرصى رقم : راجع) 1(
  .  4اتفاقية مناهضة التعذيب، مرجع سابق، املادة : راجع) 2(



  العاملية يف مجال حقوق اإلنسان االلتزامات    
  

411 

  

  . خالف نصا من الكتاب أو السنة أو اإلجامع 
من ذلك، فإن نظرية البطالن يف نظام اإلجـراءات الجزائيـة بصـفة عامـة، تتسـم بـالغموض،  وعىل الرغم

حيث يكون للقايض سلطة تقديرية واسعة يف تقدير مدى صحة أو سالمة اإلجراء أو بطالنه لعـدم الـنص عـىل 
ومـن األمثلـة عـىل . الجنائية املقارنـةبطالن اإلجراءات الجوهرية عىل نحو ما تسري عليه بعض قوانني اإلجراءات 

كل قول يثبت أنه صدر مـن أحـد «: من قانون اإلجراءات الجنائية املرصي من أن 2)/302(ذلك ما تنص عليه املادة 
  . »املتهمني أو الشهود تحت وطأة اإلكراه أو التهديد به، يهدر وال يعول عليه

اف جـاء نتيجـة للتعـذيب ىف ولعل عدم وجود نص يقرر بطالن إجراءات التحقيق التي استندت إىل اعرت 
نظام االجراءات الجزائية السعودى، يعد من املآخذ الواضحة عىل سلوك اململكة العربية تجـاه اتفاقيـة املـرأة، 

تضمن كل دولة طرف عدم االستشهاد بأيـة «: من االتفاقية التي تنـص عىل أن ) 15(حيث يخالف ذلك، املادة 
للتعذيب ، كدليل يف أيـة إجـراءات، إال إذا كـان ذلـك ضـد شـخص مـتهم  أقوال يثبت أنه تم اإلدالء بها نتيجة

  . )1(» اإلدالء بهذه األقوالبارتكاب التعذيب كدليل عىل
كام أن السعودية ال تقع تحت إلزامية نص نظامي أو الئحي أو نص ىف معاهدة لتسليم املجرمني، يعتـرب 

ية مناهضة التعذيب، جرائم قابلة لتسليم مرتكبيها مثل من اتفاق) 4(جرائم التعذيب املنصوص عليها يف املادة 
  . الجرائم اإلرهابية واملنظمة

كام ال يوجد نص نظامي أو الئحي يقرر حق كل فرد يدعي أنه قد تعرض للتعذيب يف أن يرفـع شـكوى 
مـام  إىل السلطات السعودية املختصة ويف أن تنظر هذه السلطات يف حالته عىل وجه الرسعة وبنزاهـة، وهـذا

  ). 13(يتناىف مع اتفاقية مناهضة التعذيب ىف مادتها رقم
من نظام اإلجراءات الجزائية، يتضح أنهام قد كفلتا للمسـجون )  38(و )  37(وبالنظر إىل املادتني رقمى 

الحق يف الشكوى الكتابية أو الشفوية وألزمتا مأمور السـجن أو دار التوقيـف بـأن يبلغهـا يف الحـال إىل عضـو 
التحقيق واإلدعاء العام بعد إثباتها يف سجل معد لذلك وتزويـد مقـدمها مبـا يثبـت تسـلمها، وهـذا مـام  هيئة

يحمد للمرشع السعودى، إال أن النص مل يوضح مدى الحامية التي يجب كفالتها للمسجون، مبعنى أنه مل يبـني 
  ومجازاة عىل نحو واضح الدور الذى يقوم به عضو هيئة التحقيق من إجراءات التحقيق

                                                            
 .15املرجع السابق، املادة ) 1(
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" عىل التقرير بأنـه ) 38(املتسبب يف األفعال واألرضار التي أصابت السجني واملتظلم منها، فقد اقترصت املادة  
عىل إدارة السجن أو التوقيف تخصيص مكتـب مسـتقل لعضـو الهيئـة املخـتص ملتابعـة أحـوال املسـجونني أو 

  ".املوقوفني 
الة الحامية الالزمة للمسجون وذلك بإعطـاء عضـو هيئـة ويرى بعض الباحثني، أن هذا النص يتطلب كف

التحقيق أو غريه صالحية التحقيق يف شكوى املوقوف أو السجني و إذا كـان هنـاك تعـذيب أو معاملـة قاسـية 
تعرض لها يكون له سلطة توقيع العقاب عىل املتسبب أو إحالة القضية إىل القضاء التخاذ ما يلـزم حيالـه مـن 

  . يةالناحية القانون
تقترص مهمة عضو هيئة التحقيـق واإلدعـاء العـام، عـىل مجـرد سـامع شـكوى  38و  37فوفقا للامدتني 

املوقوف أو املسجون أو استالمها، فلم توضح هاتان املادتان الدور الذي يقوم به املحقق فيام يتعلق بالتحقيق 
  . املوقوف أو السجني يف املعاملة القاسية أو الإل إنسانية أو التعذيب الذي قد يتعرض له

نستخلص مام تقدم خلو نظـام اإلجـراءات الجزائيـة مـن نـص محـدد يوضـح اإلجـراءات التـي تتخـذها 
السلطات املختصة يف اململكة ضد من يرتكب جرائم التعذيب أو املعاملة القاسية أو الال إنسانية، كام ال توجد 

ارتكـب أعـامل تعـذيب أو املعاملـة غـري به نصوص إجرائية تسـمح لتلـك السـلطات بتعقـب الشـخص الـذي 
وهذا مام يعـد مخالفـة رصيحـة وواضـحة لنصـوص الترشـيع . اإلنسانية والتحقيق معه واستجوابه ومحاكمته

وهى املواد التـي تلـزم كـل دولـة طـرف بـأن ) 7،  6،  5(الدوىل ممثال ىف اتفاقية مناهضة التعذيب ىف موادها 
اليتها القضائية عىل جرائم التعذيب إذا ارتكبت هذه الجـرائم يف إقليمهـا تتخذ ما يلزم من اإلجراءات إلقامة و 

أو عىل ظهر سفينة أو عىل منت طائرة مسجلة فيها أو إذا كان مرتكب الجرمية أو املعتدى عليه مـن مواطنيهـا، 
سـيئة أو أضف إىل ذلك أنه ال توجد قواعد نظامية لحامية مقدم الشكوى والشهود من كافة أنـواع املعاملـة ال

مـن اتفاقيـة مناهضـة ) 13(التخويف نتيجة لشكواه أو ألي أدلة تقدم، وهذا يقع مخالفا لرصيح نـص املـادة 
  . التعذيب

ومن املخالفات الواضـحة للترشـيع الـدوىل، أن نظـام اإلجـراءات الجزائيـة مل يـنص عـىل حـق املـتهم يف 
للمحقق أن يجـرى التحقيـق يف غيبـة املـتهم ) 69(ادة االستعانة مبحام يف مرحلة االستدالل، كام أنه أجاز يف امل

واملجني عليه واملدعى بالحق املدىن ووكيل كـل مـنهم أو محاميـه أو بعضـهم متـى رأى رضورة لـذلك إلظهـار 
وملا كانت االستعانة مبحـام يف أثنـاء التحقيـق تعـد مـن أهـم الضـامنات اإلجرائيـة للمـتهم يف نظـام . الحقيقة

  التي تدعم حق املتهم يف اإلدالء بأقواله دون تأثري عىل اإلجراءات الجزائية،
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إرادته باستعامل وسائل اإلكراه ضده؛ أي أن وجود املحامي مع املتهم يعزز من موقفه ويحميـه مـن التـأثري عليـه،  
أو ومن فانه من الرضورى أن يحرض محاميا عىل األقل مع املتهم منذ مرحلة االستدالل، لضامن منع التعـذيب عنـه 

  . املعاملة غري اإلنسانية أو التأثري عليه عند القبض عليه من قبل رجال الضبط الجنايئ أو عند إبداء أقواله لدى املحقق
من نظام اإلجـراءات الجزائيـة، قـد تضـمنت حكـام يقيضـ بإعطـاء املحقـق ) 19(ومن الالفت أن املادة 

سجونني واملوقـوفني وأال يـزوره أحـد ملـدة ال تزيـد صالحية منع املسجون أو املوقوف من االتصال بغريه من امل
وإذا كان هذا النص مقبوال يف شطره األول املتعلق مبنع اتصاله بغريه من املسجونني واملوقوفني . عىل ستني يوما

إال أنه يف شطره الثاين يتعارض مع مضمون اتفاقية مناهضة التعذيب؛ حيث إن منع املسـجون واملوقـوف مـن 
ميه وأقاربه وغريهم ممن يرغبون يف زيارته من خـارج السـجن ملـدة سـتني يومـا يعـد نوعـا مـن االتصال مبحا

  . املعاملة الال إنسانية
ومن املؤسف أن املرشع السعودى عندما وضع األنظمة السعودية، مل يضمنها نصوصا تقرر إنصـاف مـن 

ل ومناسـب مبـا يف ذلـك وسـائل يتعرض لعمل من أعامل التعذيب ومتتعه بحق قابل للتنفيـذ يف تعـويض عـاد 
إعادة تأهيله عىل أكمل وجه ممكن، وال يوجد نص رصيح يقرر حق األشـخاص الـذين كـان يعـولهم املعتـدى 

مـن ) 14(عليه يف جرائم التعذيب يف الحصول عىل التعويض املناسب، وتبدو هنا املخالفة واضحة لنص املـادة 
  . اتفاقية مناهضة التعذيب
من نظام اإلجراءات الجزائية تقرر للمرضور من الجرمية الحق ) 148(لصدد أن املادة ومام يذكر ىف هذا ا

ملن لحقه رضر من الجرمية ولوارثه : " يف املطالبة بالتعويض املدىن عام لحقـه من أرضار، حـيث تنص عـىل أن
الجزائية يف أي حال  من بعده أن يطالب بحقه الخاص مهام بلغ مقداره أمام املحكمة املنظورة أمامها الدعوى

ومن الواضح ان هذا النص يتسم بالعمومية ". كانت عليها الدعوى، حتى ولو مل يقبل طلبه أثناء التحقيق 
حيث يتعلق بكافة الجرائم التي يجري التحقيق واالتهام بشأنها، غري أنه غري مخصص لجرمية التعذيب؛ 

باستثناء املنع الوارد بأحكام الرشيعة اإلسالمية له، فالتعذيب غري منصوص عليه كجرمية يف النظام السعودي 
فضال عن ذلك فإن املادة . ومن ثم فالحامية التي يقررها هذا النص للمجني عليه ولورثته تعد حامية ناقصة

: " من هذا النظام تقرر إمكانية التعويض عن االتهام الكيدي والسجن والتوقيف، إذ تنص عىل أن )  217/2(
ه رضر نتيجة اتهامه كيدا، أو نتيجة إطالة مدة سجنه أو توقيفه أكرث من املدة املقررة الحق يف لكل من أصاب

  ومام" . طلب التعويض 
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يؤخذ عىل هذه املادة أنها مل ترش رصاحة إىل حق أى إنسان يتعرض للتعذيب يف طلب التعويض العادل  
  . واملناسب

من نظام اإلجـراءات ) 224(أنه رغم ما تنص عليه املادة  ومن األهمية مبكان ىف هذا الصدد، التأكيد عىل
، إال أنـه مـع ذلـك فـإن الئحـة أصـول  »نظام كل ما يتعارض معـه مـن أحكـاميلغى هذا ال«الجزائية من أنه  

ــم  ــوزاري رق ــالقرار ال ــاطي الصــادرة ب ــف االحتي ــت والتوقي ــبض والحجــز املؤق ــاريخ  233االســتيقاف والق وت
قد تضمنت أحكاما تتعلق باالستيقاف وهو إجراء مل  -تعد ملغاة مبقتىض هذا النصوإن كانت  -هـ17/1/1404

لرجـال الـدوريات «: ينص عليه نظام اإلجراءات الجزائية، حيث تنص املادة األوىل مـن هـذه الالئحـة عـىل أن 
ال شـك  ومـام.  »وغريهم من رجال السلطة العامة حق استيقاف كل من يوجد يف حال تدعو لالشتباه يف أمـره

حق االستيقاف ، قد يرتتـب : فيه أن إطالق يد رجال الدوريات والرشطة السعودية ىف استخدام مثل هذا الحق
  .عليه ارتكاب أعامل مهينة أو غري إنسانية مام يتناىف مع أغراض وأهداف اتفاقية مناهضة التعذيب

فـل الرقابـة الكافيـة مـن قبـل ومن الالفت أنه ال توجد نصوص بنظام اإلجراءات الجزائية السـعودى تك
  . السلطات القضائية عىل أعامل التحقيق واالتهام يف مرحلة ما قبل املحاكمة

  :نظام هيئة األمر باملعروف والنهى عن املنكر) 3
ليس من املبالغة ىف ىشء القول أن نظام هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر الصادر باملرسـوم امللـيك 

هــ، ميـنح 24/10/1407وتـاريخ ) 2740(، والئحته التنفيذية الصادرة برقم هـ26/10/1400خ تاريب) 37/م(رقم 
تلك الهيئة اختصاصات وسلطات واسعة تتمثل يف الضبط والقـبض والتفتـيش والتحقيـق، وهـي سـلطات غـري 

مخالفـة  محددة تحديدا دقيقا يف نظام الهيئة والئحته، األمر الذى يخىش معه ارتكاب أى أعـامل تنطـوى عـىل
  . ألحكام اتفاقية مناهضة التعذيب

  :نظام قوات األمن الداخىل السعودى) 4
عـىل قـرار ( هـ 4/12/1384بتاريخ ) 30/م(أصدر نظام قوات األمن الداخيل الصادر باملرسوم املليك رقم 

واد مـن ، ويالحظ عند قـراءة هـذا النظـام والسـيام املـ)هـ27/11/1384-26وتاريخ ) 501(مجلس الوزراء رقم 
  ، أنها حددت الواجبات واملحظورات املفروضة عىل الجنود وضباط118إىل املادة  115املادة 
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الصف والضباط ومل يرد من بينها حظر التعذيب أو املعاملة املهينة أو الال إنسانية، وهؤالء من أهم األشخاص  
  . ة التعذيبالذين يعهد إليهم بإنفاذ القوانني ذات الصلة مبوضوع اتفاقية مناهض

عىل أية حال ميكننا القول أنه ال توجد باألنظمة السعودية التي تم الرجوع إليها نصوص تتعلـق بـإدراج 
التعليم واإلعالم فيام يتعلق بحظر التعذيب عىل الوجـه الكامـل يف بـرامج تـدريب املـوظفني املكلفـني بإنفـاذ 

ملني يف ميدان الطب واملوظفني العموميني أو غريهم ممن القوانني، سواء أكانوا من املدنيني أو العسكريني والعا
قــد تكــون لهــم عالقــة باحتجــاز أي فــرد معــرض ألي شــكل مــن أشــكال التوقيــف أو االعتقــال أو الســجن أو 

) 10(وهذا النقص يف الترشيعات الوطنية السعودية، يتعارض مع نص املادة . باستجواب هذا الفرد أو معاملته 
  :التعذيب والتى جاء بهامن اتفاقية مناهضة 

تضمن كل دولة إدراج التعليم واإلعالم فيام يتعلق بحظر التعذيب عىل الوجه الكامل يف برامج تـدريب   )1
املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني، سواء أكانوا من املـدنيني أو العسـكريني، والعـاملني يف ميـدان الطـب، 

لهم عالقة باحتجاز أي فرد معرض ألي شكل مـن أشـكال  واملوظفني العموميني أو غريهم ممن قد تكون
  .التوقيف أو االعتقال أو السجن أو باستجواب هذا الفرد أو معاملته

تضمن كل دولة طرف إدراج هذا الحظر يف القوانني والتعليامت التي يتم إصدارها فيام يختص بواجبات   )2
  .ووظائف مثل هؤالء األشخاص

  املبحث السادس 
  اتفاقية حقوق الطفلالسعودية و 

سـبتمرب  2، ودخلـت حيـز التنفيـذ يف 1989نوفمرب  20اعتمدت اتفاقية األمم املتحدة لحقوق الطفل يف 
  .منها 49وفقا للامدة  1990

، إال أنهـا أوردت تحفظـا عامـا عـىل 1996فرباير عام  25انضمت اململكة العربية السعودية لالتفاقية يف 
الرشيعة اإلسالمية دون تحديد لتلك املواد، ومل تنضـم إىل الربوتوكـول االختيـاري  املواد التي تتعارض مع أحكام

، أو 2000مـايو  25امللحق باتفاقية حقوق الطفل والخاص باشرتاك األطفـال يف النـزاع املسـلح، والـذي أقـر يف 
  . ذى أقر ىف ذات التاريخالربتوكول الخاص ببيع األطفال، بغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية وال
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  :طبيعة التزاماتها وحجيتها أمام القضاء الوطنى: اتفاقية حقوق الطفل: أوال

  . )1(مادة ، موزعة عىل ثالثة أجزاء 54تتكون اتفاقية حقوق الطفل من 
ويتناول مختلـف حقـوق الطفـل، والتـدابري الواجبـة عـىل  41إىل  1فيقع ىف املواد من  :أما الجزء األول  -

حقوق الطفل األساسية، : وتتـعلق هـذه الحقـوق بـ . الدولة العضو من أجل إنفاذ واحرتام هذه الحقوق
كـام يتنـاول هـذا . كالحق يف الحياة ويف الرعاية الصحية والتعليم ويف التعبري ويف كرامته وسالمة جسـده

تصـلة بأرستـه أو بوالديـه، الجزء حقوقا أخرى للطفل، إما مبارشة أو من خالل والديـه، مثـل الحقـوق امل
وتضـمنت . حقوقـه الثقافيـةبإقامته معهم، وحقه يف الحصول عىل جنسية دولة ما منذ والدته، فضال عن 

 هذه املواد نصوصا تحرض عىل حامية خاصة بالطفل يف مجـال التجـريم والعقـاب، وحقوقـا خاصـة بالطفـل
  .  املعوق

، وهى املواد التى تنظم الهيكل الرقايب لالتفاقيـة 45إىل  42 فهو الذى يتضمن املواد من :أما الجزء الثاين  -
التي تتلق تقارير الدول املنضـمة لالتفاقيـة وتقـرتح التوصـيات الالزمـة " لجنة حقوق الطفل"من خالل 

  . لتفعيلها
اصـة ، فقد اهتم بتنظيم األحكام اإلجرائية الخ54إىل  46والواقع ىف املواد من  :وأخريا فإن الجزء الثالث  -

  . بنفاذ االتفاقية
  :طبيعة التزامات اتفاقية الطفل عىل األطراف

يغلب عىل مواد االتفاقية الطابع العام الذي يعتمد عىل أسـلوب رصـد نتيجـة أو هـدف وإلـزام الدولـة 
العضو باتخاذ التدابري املناسبة لتحقيقه، دون أية محددات من حيث الطريقة التي ينبغي عىل الدولة سـلوكها 

ولعـل ذلـك ميكـن أن . يق هذه النتيجة، أو وضع قيد زمني كحد أقىص لبلـوغ هـذه النتـائج أو األهـدافلتحق
يفرس يف بعض األحيان بأنه مثة حقوق للطفل تحتاج رعايتها، وضـع سياسـات اجتامعيـة واقتصـادية مـن قبـل 

  .الدولة، كتلك الحقوق الخاصة بالتعليم والرعاية الصحية، والضامن االجتامعي
الواضح أن اتفاقية الطفل، ال تلزم الدولة الطرف فيها باتخاذ تدابري من نوع معني، وإن كانت ومن 

عن طريق إصدار نظام (أولها، أنظمة أو قوانني : ال تخرج عن أربعة تدابري رئيسية طبيعة ونوعية هذه التدابري
تخالف االتفاقية أو إدخال نصوص  أو قانون جديد، أو تعديل األنظمة أو القوانني القامئة بحذف نصوصها التي

  جديدة عليها إعامال لالتفاقية، وهذه التدابري تسمى تدابري ترشيعية، وثانيها، إنشاء هيئة متخصصة

                                                            
  .1989مجموعة صكوك دولية، اتفاقية حقوق الطفل، األمم املتحدة، نيويورك : أنظر) 1(
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تعنى مبوضوع االتفاقية، وثالثها، وضع سياسة معينة لتحقيق أهداف االتفاقية، ورابع هذه التدابري، وضع برنامج  
  . محددة من أهداف االتفاقيةعمل للوصول إىل هدف أو أهداف 

، وإن كانت التدابري الترشيعية هي األكرث أهمية فـيام اتخاذ ما تراه مناسبا من تدابريهذا ويكون للدولة 
وتتميز هذه االتفاقية بـورود . يتعلق ببعض أنواع حقوق الطفل، مثل حقه يف الحصول عىل جنسية منذ والدته

تقيض به لدواعي الصالح العام، أو النظام العام، أو الصحة العامـة، أو استثناءات تسمح بعدم التقيد ببعض ما 
  . من االتفاقية 15/2، 14/3، 13/2، 10/2اآلداب العامة أو حقوق اآلخرين وحرياتهم، عىل نحو ما ورد يف املواد 

 وىف املقابل، توجد مواد تتضمن التزامات محددة ليست ذات طابع عام، وال تجعـل للدولـة العضـو مـن
 12، املادة )1( 7، 5، 4، 3، 2/1ومن أمثلة ذلك ما ورد باملادة . سبيل إال التقيد بحكمها وإال اعتربت مخالفة لها

  . الخ.....
  :االحتجاج بااللتزامات الناشئة عن االتفاقية أمام القايض 

لصادرة عن الدولة تتمتع اتفاقية األمم املتحدة لحقوق الطفل ىف قيمتها القانونية مبكانة تفوق األنظمة ا
وتعلوها، مام يحتم عىل القايض تطبيق نص االتفاقية واستبعاد نص النظام أو القانون املخالف، األمر الذى دعا 
لجنة حقوق الطفل أن تطلب من اململكة العربية السعودية بيان ما إذا كانـت االتفاقيـة تطبـق مبـارشة أمـام 

غـري أن املرشـع السـعودي مل يعتمـد التطبيـق املبـارش . يـلالقضاء الـوطني وتزويـدها بحـاالت مـن هـذا القب
لالتفاقيات واملعاهدات الدولية مبارشة إذ أن األمر ال يدخل حيز التطبيق أمام القضاء السعودى إال بعد صدور 

تصدر األنظمة، واملعاهدات، «تنص عىل أن من النظام األسايس للحكم باململكة  70مرسوم ملىك بذلك، فاملادة 
  .»، واالمتيازات ويتم تعديلها مبوجب مراسيم ملكيةتفاقيات الدوليةواال 

إذن األمر وفق هذه املادة ال يخرج عن قاعدة ترشيعية مؤداها أن االتفاقية الدولية يجـب أن تصـدر يف 
قد  ولكن. شكل مرسوم مليك وإال ال تصبح نافذة يف املجال الداخيل وال يعتد بالتايل بها أمام املحاكم السعودية

يستفاد من هذه املادة أيضا أن النظام واالتفاقية الدولية هام بنفس املنزلة، بحيـث إذا تعارضـت اتفاقيـة مـع 
فالالحق يعلو عىل السابق . نظام أو نظام مع اتفاقية، كانت العربة يف علو احدهام عىل اآلخر بتاريخ كل منهام

يتفق مع الطبيعة القانونيـة لالتفـاق الـدوىل الـذى يتمتـع وفقا للقواعد العامة يف القانون، وهو األمر الذى ال 
  مبرتبة تعلو مرتبة القوانني الوطنية العادية بل إن البعض
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فال ميكن أن يعلو النظام أو القانون الداخىل . يذهب إىل متتع الترشيع الدوىل مبرتبة تصل إىل مرتبة الدساتري الوطنية 
وال ميكن للدولة أن تتحلل مـن االلتزامـات . ة تىل النظام أو القانون يف التاريخعىل االتفاقية الدولية ولو كانت األخري 

  . ، طاملا أنها مل تنسحب منها رسمياعن طريق إصدار أنظمة مخالفة لها الواردة باالتفاقية الدولية بإرادتها املنفردة
لية، املتمثلة ىف اتفاق الـدول واألمر الذى يجب التأكيد عليه هو أن اآللية التي وضعت بها االتفاقية الدو 

األطراف عليها، تختلف متاما عن تلك التي توضع بها األنظمة والقوانني الوطنية، وال ميكن بالتايل أن يعامال عىل 
  . قدم املساواة يف حالة تعارض كل منهام مع األخر

تفاقيـة ال تصـبح مـن النظـام األسـايس للحكـم هـو أن اال  70نستخلص مام سبق أن األثر الوحيد للامدة 
وهـو إجـراء . نافذة يف املجال الداخيل ويعمل بها أمام القضاء الوطنى إال بعد صدورها يف شكل مرسـوم ملـيك

  . تأخذ به العديد من الدول حتى تلك التي تعيل رصاحة شأن االتفاقية عىل قوانينها الوطنية
ملكة بقواعـد االتفاقـات الدوليـة التـى من النظام األسايس للحكم لتؤكد التزام امل 81ولقد جاءت املادة 

ال يخـل تطبيـق هـذا النظـام مبـا ارتبطـت بـه «باتت طرفا فيها بصفة عامة، حيث نصت هذه املـادة عـىل أن 
فإذا كان النظـام . »اململكة العربية السعودية مع الدول والهيئات واملنظامت الدولية من معاهدات واتفاقيات

بيل األنظمة الدستورية ، يرصح بأنه ال يشكل إخالال مبا باالتفاقـات الدوليـة األسايس للحكم نفسه ، وهو من ق
السابقة عليه التى أبرمتها اململكة، أي انه ال يلغها وال يعلو عليها، فيكون ذلك من باب أوىل إذا تعـارض نظـام 

  . أو نص يف نظام آخر مع اتفاقية انضمت إليها اململكة
ـاع عـن تطبيـق الـنص النظـامي املخـالف وعىل أية حال، فإن كان القاىض  الـوطنى السـعودى باسـتطاعته االمتن

ـا . لالتفاقية، فإنه ال يستطيع أن يحل محل الدولة يف اتخاذ التدابري املناسبة إلعامل أهداف هـذه االتفاقيـة ـا إمن فمواده
ومن .  أن يحل محلها بهذا الشأنتخاطب الدولة العضو والتي ينبغي عليها اتخاذ التدابري املناسبة إلنفاذها وليس للقايض

تتخـذ الـدول األطـراف كـل التـدابري الترشـيعية «: التفاقية والتي جاء نصها كالتايلأمثلة ذلك ما ورد باملادة الرابعة من ا
القتصـادية وفـيام يتعلـق بـالحقوق ا. واإلدارية وغريها من التدابري املالمئة إلعامل الحقوق املعرتف بها يف هذه االتفاقية

، يف إطار التعاون  إىل أقىص حدود مواردها املتاحة، وحيثام يلزم، تتخذ الدول األطراف هذه التدابريواالجتامعية والثقافية
  . »الدويل

تتخـذ الـدول األطـراف يف هـذه االتفاقيـة «: والذي جـاء فيـه ) 1(فقرة ) 22(ومن ذلك أيضا نص املادة 
  لحصول عىلالتدابري املالمئة لتكفل للطفل الذي يسعى ل
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مركز الجئ، أو الذي يعترب الجئا وفقا للقوانني واإلجراءات الدولية أو املحلية املعمول بهـا، سـواء صـحبه أو مل  
يصحبه والداه أو أي شخص آخر ، تلقي الحامية واملساعدة اإلنسانية املناسبتني يف التمتـع بـالحقوق املنطبقـة 

صكوك الدولية اإلنسانية أو املتعلقـة بحقـوق اإلنسـان التـي تكـون املوضحة يف هذه االتفاقية ويف غريها من ال
  . »الدول املذكورة أطرافا فيها

ومن ثم، فإن الدولة ىف حال عدم اتخاذها التدابري املوضحة يف هاتني املادتني، ال يستطيع القاىض الوطنى 
التفاقية والبحـث عـن حـل آخـر أن يحل محلها يف اتخاذها، ويلتزم من ناحيته فقط باستبعاد النص املخالف ل

  . قابل للتطبيق
يرسى ذات الوضع عىل املواد التي تفرض عىل الدولـة تبنـي سياسـة معينـة مـن أجـل تحقيـق أهـداف 
. االتفاقية، أو تلك التي تقتيض موارد مالية أو إنشاء هيئات أو مؤسسات معينة تعنى بتحقيق أهداف االتفاقية

وهـذا عـىل سـبيل املثـال ال ) 27(يف كـل فقراتهـا، واملـادة ) 24(، واملادة )4(و ) 3(فقرة ) 23(ومن ذلك املادة 
  . الحرص

وىف الوقت الذى توجد فيه مواد من اتفاقية الطفل يحتاج تنفيذها تدخل الدولة مبارشة، فإن مثـة مـواد 
ففـي . أخرى من االتفاقية تجسد وتلزم وتقر حق مبارش للطفل، ال تحتاج حاميتـه تـدخل مـن جانـب الدولـة

مواجهة نص من نصوص األنظمة أو اللوائح يصادم أو يخالف مثل هذه املواد من مواد االتفاقية، ينبغـي عـىل 
ومن أمثلة هـذه املـواد التـي تقـر . القايض إعالء نص االتفاقية عىل نص النظام املخالف وتطبيق نص االتفاقية

والتـي تقيضـ بـأن ) 1(فقـرة ) 7(ورد باملـادة  حق مبارش ومحدد ويصبح بالتايل نافـذا يف املجـال الـداخيل مـا
ويـأىت مـن . »...يسجل الطفل بعد والدته فورا ويكون له الحق منذ والدته يف اسم والحق يف اكتساب جنسـية«

تتـاح للطفـل ، بوجـه «والتي تلـزم بـأن ) 2(فقرة ) 12(ضمن املواد التى تقر حق مبارش للطفل ما ورد باملادة 
ليه يف أي إجراءات قضائية وإدارية متس الطفل ، إما مبارشة ، أو مـن خـالل ممثـل أو خاص ، فرصة االستامع إ

  . »هيئة مالمئة ، بطريقة تتفق مع القواعد اإلجرائية للقانون الوطني
  :مدى مالمئة التحفظ السعودى العام عىل االتفاقية ىف ضوء الرشيعة اإلسالمية

، ومن جهة أخرى يفتح املجال أمام إدخـال أراء فقهيـة يؤخذ عىل التحفظ العام، أنه من جهة غري محدد
  . أحادية أو غري مجمع عليها من قبل الفقهاء واعتبارها من ضمن أحكام الرشيعة اإلسالمية

  ولقد أثار املضمون الغامض وغري املحدد لهذا التحفظ ، انتقادات لجان حقوق
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وذلـك يقتيضـ اسـتبدال هـذا الـتحفظ العـام . ةاإلنسان وقلقها حول مدى انسجامه مع هدف وغاية االتفاقيـ 
وميكن التثبت من مـدى اتفـاق . بتحفظات واضحة ومحددة عىل مواد االتفاقية التي تثبت مخالفتها للرشيعة
األوىل، تتمثل ىف عرض نصـوص  -:أو عدم اتفاق مواد االتفاقية مع الرشيعة اإلسالمية من خالل إحدى طريقتني

التي توجد بها شبهة مخالفة للرشيعة، عىل هيئة كبار العلامء الستيضاح وضعها من االتفاقية، أو تلك النصوص 
أما الطريقة الثانية، فهى إفراغ املواد التي بها شبهة املخالفة يف شكل أسئلة واضحة ومحددة وتعرض . الرشيعة

يرتتـب عـىل ذلـك مـن عىل هيئة كبار العلامء، بدال من عرض مواد االتفاقية بحالتهـا الفنيـة مـع مـا ميكـن أن 
  . صعوبات

ومن جهة أخرى، مثة حقوق للطفل أثارتها االتفاقية وال يوجد بشأنها قواعد نظامية وإمنا تنظمها قواعـد 
سـواء كانـت يف شـكل (رشعية، كتلك التي تتعلق بالوالية عىل الطفل وحضانته وبالتبني وبتوقيع العقاب عليه 

والطـابع . عتدي عليه إذا كان هذا األخـري مـن أرستـه، كوالـده مـثالأو توقيع العقاب عىل امل) حدود أو تعازير
الرشعي لهذه الحقوق يعزز رضورة أن يتحدد موقف اململكة بدقة من االلتزامات الواردة باالتفاقية من خـالل 

  . التثبت من انسجام االتفاقية مع قواعد الرشيعة اإلسالمية
  :الوطنى السعودى وأحكام االتفاقيةمدى االنسجام والتالقى بني الترشيع : ثانيا

يالحظ عند قراءة مواد اتفاقية الطفل أنها تتفق إجامال مع األوضاع النظامية والرشعية للمملكـة، فمـثال 
. منهـا 23نجد أن األطفال املعاقني لهم نظام خاص بهم يتفق ويحقق غايات االتفاقية املنصوص عليها يف املادة 

. من االتفاقية 24ململكة يف مجال الرعاية الصحية للطفل وانسجام ذلك مع املادة كذلك الشأن بالنسبة لجهود ا
. من االتفاقية 26ومن ذلك حرص اململكة عىل كفالة حق الطفل يف الضامن االجتامعي وهو ما يتفق مع املادة 

 28متطلبات املادة أضف إىل ما تقدم الجهود الكبرية املبذولة يف مجال حق الطفل يف التعليم، والتى تتفق مع 
  . من االتفاقية

فقرة  32وهناك كذلك اتفاق كبري بني ما هو وارد ىف الباب العارش من نظام العمل الجديد وأحكام املادة 
والتـي تقيضـ بعـدم  2فقـرة  38فضال عن أن جملة األنظمة العسكرية تتفـق مـع املـادة . من االتفاقية 3و  2

  . سنة 15تجنيد من مل يبلغ عمره 
ع كل أوجه التالقى والتوافق بني الترشيع الـوطنى وأحكـام االتفاقيـة إال أن هـذا ال مينـع مـن وجـود وم

بعض األنظمة والقوانني السعودية التى جاءت مخالفة ملبادىء االتفاقية وقواعدها، فاملادة األوىل من االتفاقية 
غ سـن الرشـد قبـل ذلـك مبوجـب القـانون كل إنسان مل يتجاوز الثامنة عرشة ما مل يبلـ" تحدد الطفل عىل أنه 

  ". املنطبق عليه
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وفقا لهذه املادة، كل من مل يبلغ الثامنة عرشة يعترب طفال وترسي عليه أحكام االتفاقية وما تقىض به من 
فيكـون طفـال ) كسـبعة عرشـة عامـا مـثال(أما إذا كانت أنظمة الدولة تحدد سن الرشد بأقل من ذلك . حقوق

والترشـيع ) املـادة األوىل(ووجـه االخـتالف بـني االتفاقيـة. فاقية عىل من مل يبلغ هذه السـنوترسى أحكام االت
ففيام يتعلق بالعمل بالتجـارة . السعودى يتمثل ىف عدم وجود سن محددة كسن للرشد يف اململكة بشكل عام

وجد سن ثالثـة للعمـل وت. وال توجد سن محددة ألهلية الزواج. والتعامل مع البنوك فالعربة بسن الثامنة عرش
وفيام يتعلق بسن األهليـة أو . كموظف عام ، حددته املادة الرابعة من نظام الخدمة املدنية بسبعة عرش عاما

مبعنى أدق سن املسئولية الجنائية والتي تخص الجرائم والعقوبـات التـي تصـدر عـن الحـدث، فاملسـألة غـري 
  . عاما  15محددة، واملحاكم تتجه لألخذ بسن 

فال نعلم بدقـة عـىل أي . حقيقة أن كل ما أسلفناه، يعترب عائقا أمام تنفيذ االتفاقية يف املجال الداخيلوال
ولعل األنسب هو األخذ مبا حددته املادة األوىل من االتفاقيـة ذاتهـا وهـو . رشيحة تنطبق االتفاقية يف اململكة

اعتبار أن القوانني الوطنية مل تحـدد سـنا أخـر سن الثامنية عرش عاما وتعميمه عىل كل الحاالت السابقة، عىل 
سـنة مـن جهـة ثانيـة ،  18من جهة، وعىل أساس أن هناك قرار ملجلس الشورى السابق يف اململكة، أخذ بسن 

من الالئحة التنفيذية لنظام الجنسية والتي حددت سن الرشد بتامم الثامنة ) ج(وما حددته املادة األوىل فقرة 
من نظام اإلقامة، إذ اعتربت القارص هو من مل يبلغ سـن الثامنـة  41ما أقرته أيضا املادة  وهو. عرشة من العمر

  . عرشة عاما
، بحيث تعمـل الدولـة العضـو ق الطفل يف اكتساب جنسية دولة ماوحرصت االتفاقية عىل كفالة ح

األوىل والثانيـة يف فقرتهـا  7ولقد نصت عىل ذلك الحـق املـادة . عىل تفادي حاالت انعدام جنسية الطفل
   -:بقولها 

يسجل الطفل بعد والدته فورا ويكون له الحق منذ والدته يف اسم والحق يف اكتساب جنسية ، ويكون له قدر   )1
  . اإلمكان ، الحق يف معرفة والديه وتلقي رعايتهام

وك الدوليـة تكفل الدول األطراف إعامل هذه الحقوق وفقا لقانونها الـوطني والتزاماتهـا مبوجـب الصـك  )2
  . " املتصلة بهذا امليدان ، والسيام حيثام يعترب الطفل عديم الجنسية يف حال عدم القيام بذلك

وعىل ذلك فإنه إذا ترتب عىل نظام الجنسية العربية السعودية والئحتـه التنفيذيـة حـاالت انعـدام لجنسـية 
  عةالطفل ، لكان ذلك مبثابة مخالفة رصيحة لالتفاقية، فاملادة الساب
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يكون سعوديا من ولد داخل اململكة العربية السعودية أو خارجهـا ألب سـعودي أو «من هذا النظام تنص عىل أن  
أو ولد داخل اململكة ألبوين مجهولني ، ويعترب اللقيط يف اململكة . ألم سعودية وأب مجهول الجنسية أو ال جنسية له

  . »مولود فيها ما مل يثبت العكس
هذا النص يتفق مع فقريت املادة السابعة من االتفاقية مـن وجـه، ويخالفهـا مـن وجـه ومن املالحظ أن 

فالنص عىل ثبوت الجنسية العربية السعودية بامليالد ألم سعودية استثناءا إذا كان األب مجهول أو عـديم . آخر
مه السـعودية ملـا إذ لو مل تثبت لهذا الطفل جنسية أ . تفادي انعدام جنسية الطفل -بحق -الجنسية يستهدف 

ولـذا، ومـن هـذه الزاويـة، فهـذا الـنص . كان له أية جنسية عىل اإلطالق النعدام جنسية أبيـه أو عـدم ثبوتهـا
  . يتطابق متاما مع الهدف الذى سعت املادة السابعة من االتفاقية إىل إقراره وتحقيقه

يتمتع بالجنسية السعودية  ومن األمور التى تحمد للمرشع السعودى، وضع اللقيط ىف اململكة، الذى
وفقا لنظام الجنسية العربية السعودية، مام تتحقق معه الحكمة والغاية من املدة السابعة من اتفاقية الطفل، 

فعىل الرغم من أن املادة السابعة من نظام الجنسية مل تقل رصاحة بثبوت الجنسية السعودية للقيط، إال أن 
. ة يؤيدان ذلك، حيث يحصل اللقيط عىل الجنسية السعودية بقوة القانونسياق نص املادة وتطبيقاتها العملي

ولكن وجه املخالفة بني املادة السابعة من نظام الجنسية العربية السعودية وبني املادة السابعة من اتفاقية 
خر، مام مل يستطع نقل جنسيته إىل طفله لسبب أو آل فقد يكون األب معلوم الجنسية ولكنه . الطفل يظل قامئا

يرتتب عليه عدم حصول هذا الطفل عىل جنسية أبيه األجنبي وال عىل جنسية أمه السعودية ويصبح بالتايل عديم 
  . الجنسية

ولقد كان من األجدى، تحقيقا ومراعاة لحق الطفل يف الحصول عىل جنسية، أن متد املادة السابعة من 
ة للمولود ألم سعودية وأب أجنبي إذا مل يحصل هذا حاالت ثبوت الجنسية السعودي) قانون الجنسية(النظام

الطفل عىل جنسية أبيه، أيا كان سبب ذلك، ودون حرص هذه الحاالت يف حالة ما إذا كان األب األجنبي 
أجنبي عىل األرايض السعودية يكون من مصلحته الحصول واملولود ألم سعودية وأب . مجهول أو عديم الجنسية

يحيى يف بلد أمه أجنبيا ويعامل معاملة األجنبي، حيث أن نص املادة السابعة يجربه عىل أن  عىل جنسية األم ليك ال
وال يغري من ذلك تغيريا جوهريا، إمكانية حصوله عىل جنسية أمه السعودية عند بلوغه سن . يحيا أجنبيا يف بلد أمه

من نظام الجنسية، فذلك ال يغري  8يف املادة  الرشد إذا أقام باململكة إقامة دامئة وحقق بقية الرشوط املنصوص عليها
الجنسية  8وضعه قبل بلوغه سن الرشد، وىف كل األحوال فإن الشخص عند بلوغه هذه السن ال متنحه املادة 

  . السعودية تلقائيا
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وجدير بالذكر أيضا أن املادة السابعة من نظام الجنسية ال تسمح للمولود ألب سعودي باكتساب 
فالطفل . ودية إال إذا كان مولودا عن زواج رشعي من جهة ومعرتفا بهذا الزواج من جهة أخرىالجنسية السع

واملولود . غري الرشعي قد ال تثبت له جنسية األب السعودي حتى ولو أعرتف به، ويكون بالتايل عديم الجنسية
لزواج، مينع انتقال الجنسية ألب سعودي وأم أجنبية من زواج ال تعرتف الدولة به، لعدم الرتخيص سلفا لهذا ا

وقد ال تثبت لهذا الطفل املولود من أم أجنبية، جنسية األم إذا كان قانون . السعودية من األب إىل الطفل
الجنسية الخاضعة له يتبنى نفس موقف املادة السابعة من نظام الجنسية السعودي، بحيث ال يسمح للمولود 

  . حصول عىل جنسية األم، وبذلك يصبح الطفل عديم الجنسيةألم وطنية وأب أجنبي معلوم الجنسية ال
وال تقترص حاالت انعدام جنسية الطفل عىل نتائج تطبيق املادة السـابعة مـن نظـام الجنسـية العربيـة 

يرتتب عـىل سـحب الجنسـية العربيـة السـعودية مـن "من هذا النظام فإنه  23السعودية فقط، فوفقا للامدة 
. الجنسية عن صاحبها وسحبها أيضا ممن كان قد اكتسبها من املتجنس بطريق التبعيةاملتجنس بها زوال هذه 

فإذا ثبت أن من اكتسبها بالتبعية من ذوي األخالق الحسنة، وثبت عدم جود ما مينع منحه الجنسية فتمنح له 
  . »مع احتساب املدة املاضية له

وهـم أطفـال (، فإن أوالد املتجنس القرصـ من نظام الجنسية) ب(فقرة 14وعىل أية حال، ووفقا للامدة 
يكتسبون الجنسية السعودية بالتبعية لتجنس أبيهم بالجنسية السـعودية إذا ) وفقا للامدة األوىل من االتفاقية
فإن هؤالء األطفال تسـحب مـنهم الجنسـية السـعودية إذا  23وتطبيقا للامدة . قدموا إىل اململكة لإلقامة فيها

وذلك بالرغم من أن أسباب سحب الجنسية عن أبيهم قـد يكـون بسـبب إدانـة . عامسحبت من أبيهم كأصل 
بحسب ما نصت عليه " بحد رشعي أو بالسجن مدة تزيد عىل سنة الرتكابه عمال ميس األمانة أو الرشف"األب 
فمن جملـة هـذه النصـوص ميكـن أن يصـبح أطفـال مـن سـحبت منـه . من نظام الجنسية) أ(فقرة  21املادة 
ية السعودية لجرم مام حددته هذه املادة األخرية عدميي الجنسية، حيـث يرتتـب عـىل سـحب جنسـية الجنس

  . من نظام الجنسية العربية السعودية 23األب سحب جنسية من حصلوا عليها بالتبعية وفقا للامدة 
ال ميكن أن متتد  ، وأن العقوبة شخصية»ال تزر وازرة وزر أخرى« مهمومع التسليم بأن ذلك ينايف مبدأ رشعي 

  . إىل غري من أرتكبها، فإن ذلك أيضا ال يراعي مصالح األطفال ويخالف بالتايل املادة السابعة من االتفاقية
   23ولعل هذا التناقض بني الترشيع الوطنى والترشيع الدوىل، يوجب تعديل املادة 
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ن حصلوا عليها بالتبعية لـه يف حالـة من نظام الجنسية بحيث ال ميتد سحب الجنسية عن األب إىل أطفاله مم
، أسوة بآثار إسقاط جنسية األب عـىل األوالد القرصـ والـذي نصـت  21ارتكاب األب لجرمية مام حددته املادة 

ال يرتتـب عـىل «من نظام الجنسية، حيث قضت هـذه املـادة األخـرية رصاحـة بأنـه ) ب(فقرة  19عليه املادة 
سقوطها عن زوجتـه وأوالده أو ممـن كـان ) 11(شخص تطبيقا للامدة  سقوط الجنسية العربية السعودية عن

  . »يتمتع بها من ذويه بطريقة التبعية
ومام يستوجب إزالة هذه املخالفات من قبل نظام الجنسية السـعودية للـامدة السـابعة مـن االتفاقيـة 

لجنسـية العربيـة السـعودية من الالئحـة التنفيذيـة لنظـام ا) 34(ويجعلها غريبة وشاذة ما نصت عليه املادة 
   -:)1(والتي نصت عىل

يراعي يف تطبيق أحكام النظام االتفاقيات الدولية واإلقليمية والثنائية التي تربمها اململكة مع الـدول األخـرى «
  . »مع األخذ يف االعتبار مبدأ املعاملة باملثل

   -:بني األطفال بقولها من اتفاقية الطفل تنص عىل رضورة عدم التمييز  2وإذا كانت املادة 
تحرتم الدول األطراف الحقوق املوضحة يف هذه االتفاقية وتضمنها لكـل طفـل يخضـع لواليتهـا دون أي   )1

نوع من أنواع التمييز ، بغض النظر عن عنرص الطفـل أو والديـه أو الـويص القـانوين عليـه أو لـونهم أو 
أو أصـلهم القـومي أو اإلثنـي أو االجتامعـي ، أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم السيايس أو غـريه 

  . ثروتهم ، أو عجزهم ، أو مولدهم ، أو أي وضع آخر
تتخذ الدول األطراف جميع التدابري املناسبة لتكفل للطفل الحامية من جميع أشكال التمييز أو العقـاب   )2

اء األرسة ، أو أنشـطتهم أو القامئة عىل أساس مركز والـدي الطفـل آو األوصـياء القـانونني عليـه أو أعضـ
  . آرائهم املعرب عنها أو معتقداتهم

فإنه يعد مخالفا لهذه املادة، أية مامرسة أو قـرار أو تعمـيم أو نظـام يرتتـب عليـه أن يكتسـب الطفـل 
الذكر حقوقا أكرث من الطفل األنثى، أو أن مل يتم تقييد حقوق الطفـل األنثـى وإطـالق تلـك املتعلقـة بالطفـل 

ويرسي نفس هذا . كمنع األنشطة الرياضية بالنسبة لألطفال اإلناث، أو التمييز بينهم يف مجاالت التعليمالذكر، 
الحكم عىل أي عمل متييزي يف الحقوق بني طفل سعودي وطفل غري سعودي، طاملا يخضع هذا األخـري بحكـم 

  كافة فيجب إصدار قرار تنظيمي مينع. إقامته يف اململكة لوالية الدولة السعودية

                                                            
  .34الالئحة التنفيذية لنظام الجنسية السعودى، مرجع سابق، املادة : راجع) 1(
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  . أشكال التمييز بني األطفال السيام يف مجال التعليم ويف كافة املجاالت ذات الصلة بالطفل 
   -: من االتفاقية عىل) 6(وىف ذات السياق، تنص املادة 

  . تعرتف الدول األطراف بأن لكل طفل حقا أصيال يف الحياة  )1
  ." وهتكفل الدول األطراف إىل أقىص حد ممكن بقاء الطفل ومن  )2

وبالنظر إىل هذه النصوص نجدها، ال ترسي عىل الجنني وحاميته من اإلجهاض وهو مـا تكفلـه األنظمـة 
، تـأيت مـن عـدم تطبيـق ) 1(ولكن املخالفة لهذا النص، والسيام للفقرة . السعودية، إذ أنه ال يوصف بأنه طفل

يعد عدم اعرتاف واضـح بـالحق األصـيل إذ أن ذلك . بعض املحاكم للحد الرشعي إذا كان القتل صادر عن األب
) 2(وينـايف ذلـك املسـلك أيضـا الفقـرة . للطفل يف الحياة ، ويتضمن يشء من معنى أن حياة الطفل ملكا ألبيه

 »بقـاء الطفـل«فعدم تطبيق الحد الرشعي يف هذه الحالة هو إخالل بواجب الدولة يف الحفاظ عـىل . السابقة
  . الذي أشارت إليه هذه الفقرة

ثل هذا املوقف من قبل بعض القضاة يستوجب حسم جوانبه وأسسه الرشعية، بحيث ال تـرتك حيـاة وم
  . الطفل كام لو كانت ملكا ألبيه، وبحيث نتفادى وجود تطبيقات قضائية مختلفة حول هذه املسألة

 تضع مدة ، ولكنها مل»يسجل الطفل بعد والدته فورا«من االتفاقية برضورة أن ) 1(فقرة  7وتقيض املادة 
من نظام األحوال املدنية تفرضان أن يتم التبليغ خالل خمسـة  34و  32يف حني أن املادتني . زمنية معينة لذلك

من االتفاقية التي تستلزم تسجيل  1فقرة  7وال يعترب ذلك مخالفة حقيقية للامدة . عرش يوما من تاريخ الوالدة
ض عىل الطبيب أو الجهة الصحية مسك دفاتر لقيد املواليد بها من النظام تفر  44فمن جهة املادة . الطفل فورا

يومـا  15مـن جهـة أخـرى مـدة الــ. يحدد تاريخ ويوم ووقت الوالدة، مام يعنى أن تسجيل الطفـل يـتم فـورا
املفروضة عىل أرسة املولود للتبليغ عنه، ما هي إال مدة تنظيمية مرتبطة مبـدى قـرب أو بعـد مكتـب األحـوال 

  . يس الغرض منها الرتاخي يف تسجيل املولوداملدنية، ول
حـق الطفـل يف الحفـاظ عـىل «من االتفاقية والتى تقىض برضورة احـرتام ) 1فقرة 8(وبالنظر إىل املادة، 

هويته مبا يف ذلك جنسيته، وأسمه ، وصالته العائلية ، عىل النحو الذي يعتربه القانون ، وذلك دون تدخل غـري 
 67وقد جـاءت املـادة . من االتفاقية التمييز بني األطفال بناء عىل جنسهم) 1فقرة  2( كام متنع املادة. »رشعي

  من نظام
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أكمل الخامسة «الخدمة املدنية مخالفة لصوص هاتني املادتني من االتفاقية، حيث فرضت عىل الطفل الذي  
دنية للحصول عىل بطاقة عرشة من عمره من املواطنني السعوديني الذكور مراجعة إحدى دوائر األحوال امل

، يف حني مل تفرض ذلك عىل األطفال من اإلناث ممن بلغن هذه السن وربطته مبوافقة ويل »شخصية خاصة به
  . )1(األمر

أضف إىل ذلك، مل يتضمن نظام األحوال املدنية أي بيان لتحديد الحد األدىن لسن الزواج من الذكور أو 
مل، وهو الفصل السادس من نظام األحوال املدنية، ملوضوع الزواج اإلناث، وذلك بالرغم من تخصيص فصل كا

تاركا بذلك هذه املسألة لالختالفات الفقهية حولها، وهو ما يعد من قبيل عدم توفري الحامية . والطالق
  . من االتفاقية) 3(لألطفال، أي ملن يتم زواجهم دون سن الثامنة عرشة، ويخالف بذلك فقرات املادة 

يف أي «من االتفاقية ىف فقرتها الثانية برضورة أن تتح فرصة االستامع إىل الطفل  12ادة  وتقىض امل
إجراءات قضائية وإدارية متس الطفل ، إما مبارشة، أو من خالل ممثل أو هيئة مالمئة ، بطريقة تتفق مع 

  . »القواعد اإلجرائية للقانون الوطني
لكة، مثل نظام املرافعات الرشعية ونظام اإلجراءات الجزائية، ال غري أن القواعد اإلجرائية القضائية يف املم

وإن كان من . تنص عىل رضورة سامع الطفل يف الدعاوى املتعلقة به، حيث أن األمر مرتوك لتقدير القايض
 من االتفاقية أن ينص رصاحة عىل هذا الحق يف هذه األنظمة 12/2األنجع واألجدر بل واألكرث اتفاقا مع املادة 

يجب سامع الطفل يف كل الدعاوى املرتبطة أو املتعلقة بحق من حقوقه طاملا أن «: اإلجرائية بحيث ينص عىل 
  . »ذلك ممكنا

ولعل امليزة التى ميكننا الوصول إليها عند تطبيق هذا النص تتمثل ىف أنه يلزم القايض بسامع الطفل وال 
هو األحوال الشخصية ومجال جرائم االعتداء عىل  يرتك ذلك لتقديره، وتقع أبرز مجاالت مثل هذا النص

  . الطفل
تعرتف الدول األطراف بحقوق الطفل يف "من االتفاقية والتى تنص عىل أن ) أ(فقرة  15وباالنتقال إىل املادة 

، سنجدها تقتىض تعديل نظام الجمعيات مبا يسمح "حرية تكوين الجمعيات ويف حرية االجتامع السلمي
ء الجمعيات وسن مؤسسيها حتى يتم تفعيل هذا النص، كأن يسمح بذلك لكل من بلغ سن بتقليل سن أعضا

  . الخامسة عرشة عىل اعتبار أنه منذ ذلك السن يحصل الطفل عىل بطاقة أحوال تحدد هويته

                                                            
  .راجع نظام الخدمة املدنية السعودى) 1(
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إظهار ، إدخال نص عىل نظام املطبوعات والنرش مينع )1(بفقرتيها األوىل والثانية من االتفاقية 16وتتطلب املادة 
ويجدر أيضا النص عىل جزاء مناسب عىل . صورة الطفل أو أسمه إذا كان يف ذلك مساسا برشفه أو بسمعته

تبذل الدول «من االتفاقية عىل أن ) 1(فقرة  18مخالفة مثل هذا النص، فضال عن ذلك فقد نصت املادة 
يتحمالن مسؤوليات مشرتكة عن تربية األطراف قصارى جهدها لضامن االعرتاف باملبدأ القائل إن كال الوالدين 

وتقع عىل عاتق الوالدين أو األوصياء القانونيني ، حسب الحالة ، املسئولية األوىل عن تربية . الطفل ومنوه
  . »وتكون مصالح الطفل الفضىل موضع اهتاممهم األسايس. الطفل ومنوه

وميكـن . بااللتزام برتبية طفلـه ومنـوهوتفعيل هذا النص يستدعى عقاب أي من الوالدين يخل إخالال جسيام 
فمجرد عـدم وجـود . تضييق هذا االقرتاح وحرصه يف حالة ترك األب ألوالده دون نفقة أو رعاية مع قدرته عىل ذلك

مـن  19آلية قانونية لعقاب هذه األفعال من جانب األب أو األم يشكل نوعا من عدم حامية للطفل يخالف املـادة 
  . االتفاقية

   -:عىل أن ، سنجدها قد نصتمن االتفاقية 19ض نص املادة وباستعرا
تتخذ الدول األطراف جميع التدابري الترشيعية واإلدارية واالجتامعية والتعليمية املالمئة لحاميـة الطفـل   )1

من كافة أشكال العنـف أو الرضـر أو اإلسـاءة البدنيـة أو العقليـة واإلهـامل أو املعاملـة املنطويـة عـىل 
أو ) الوالـدين(، مبا يف ذلك اإلساءة الجنسية ، وهو يف رعايـة الوالـد ساءة املعاملة أو االستغاللل، وإ إهام

  . عليه ، أو أي شخص آخر يتعهد الطفل برعايته) األوصياء القانونيني(الويص القانوين 
عيـة لتـوفري ، إجراءات فعالة لوضع برامج اجتاملتدابري الوقائية ، حسب االقتضاءينبغي أن تشمل هذه ا  )2

، وكـذلك لألشـكال األخـرى مـن الوقايـة، لئك الذين يتعهـدن الطفـل برعـايتهمالدعم الالزم للطفل وألو 
ولتحديد حاالت إساءة ومعاملة الطفل املذكور حتى اآلن واإلبالغ عنها واإلحالة بشـأنها والتحقيـق فيهـا 

  . ومعالجتها ومتابعتها وكذلك لتدخل القضاء حسب االقتضاء
التدابري الترشيعية التي تلزم هذه املادة باتخاذها، فهي تأخذ شكل أنظمة أو نصوص نظامية  فمن حيث

وحقيقة األمر هو أن هـذا الـنص يتضـمن ألفعـال البـد مـن اعتبارهـا . تدخل عىل األنظمة القامئة ذات العالقة
لصدورها عن مـن يفـرتض  مشكلة لجرائم البد بالتايل من تحديد العقاب املناسب لها وتغليظه يف أقىس صورة،

  فيه رعاية الطفل ال

                                                            
 .املطبوعات والنرش السعودىمن اتفاقية حقوق الطفل وكذلك نظام  2، 1فقرتيها  16راجع املادة ) 1(
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. وذلك النص يستلزم تقنني هذه الجرائم وعدم تركها لتقدير كل قايض يف ظـل قواعـد التعـازير. االعتداء عليه 
وقد يتحقق ذلك إما من خالل مرشوع تقنني التعازير أو من خـالل نظـام جـزايئ خـاص بـالجرائم التـي يكـون 

  . ضحيتها طفل
التى حازت باهتامم الدول األطراف ىف االتفاقية تلـك الخاصـة براحـة الطفـل ووقـت فراغـه ومن األمور 

من االتفاقية، حيث اعرتفت هذه الدول بحـق الطفـل يف الراحـة ووقـت  1فقرة  31وهو ما نصت عليه املادة 
ثقافية ويف الفنون، غري الفراغ ، ومزاولة األلعاب وأنشطة االستجامم املناسبة لسنه واملشاركة بحرية يف الحياة ال

أن الحال ىف السعودية يتعارض مع نص الترشيع الدوىل من حيث قرص مامرسـة هـذه األنشـطة عـىل األطفـال 
  . الذكور من دون اإلناث، طاملا انه ال يوجد اختالط فيها
التــدابري الترشــيعية واإلداريــة  - 32/2طبقــا للــامدة  –هــذا وتتخــذ الــدول األطــراف ىف االتفاقيــة 

ولهذا الغرض ، ومع مراعاة أحكام الصـكوك الدوليـة . االجتامعية والرتبوية التي تكفل تنفيذ هذه املادةو 
  : األخرى ذات الصلة ، كام تقوم الدول األطراف بوجه خاص مبا ييل 

  تحديد عمر أدىن أو أعامر دنيا لاللتحاق بعمل؛   )أ
  . وضع نظام مناسب لساعات العمل وظروفه  )ب
  . ات أو جزاءات أخرى مناسبة لضامن بغية إنفاذ هذه املادة بفعاليةفرض عقوب  )ج

ففيام يتعلق بعمل الطفل يف الوظيفة العامة، حددت املادة الرابعة من نظام الخدمة املدنية السـعودى 
وهو ما يعنى أن مثل هـذا املوظـف . السن أو العمر األدىن لاللتحاق بالوظيفة العامة بسن السابعة عرش عاما

ورمبا يكون من األنسب تعديل هذا النص ورفع السن إىل مثانية عرشـ عامـا . عام سيكون طفال وفقا لالتفاقيةال
ومثـل هـذا . يك نتفادى خضوع هذا الطفل لجرائم الوظيفة العامـة ، رغـم أنـه ال يـزال طفـال وفقـا لالتفاقيـة

 اململكة بسن مثانية عرشة عاما عىل التعديل يتمىش أيضا مع بقية القواعد النظامية التي حددت سن الرشد يف
  . نحو ما سبق وأن بينا 

. أما فيام يتعلق بنظام العمل، والذي ينظم العمل بالقطاع الخاص ، فهو متوافق متامـا مـع هـذه املـادة
والحدث وفقا للامدة األوىل من هذا النظام هـو كـل ). الباب العارش(فلقد خصص بابا مستقال لعمل األحداث 

منه عىل السن األدىن لاللتحاق بالعمـل  162وأكدت املادة . الخامسة عرشة ومل يبلغ الثامنة عرشة من بلغ سن
  من نظام العمل قواعد مناسبة لساعات عمل 164ووضعت املادة . وحددته بخمسة عرش عاما
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. صـلةسـاعات مت 4ساعات يف اليوم الواحد وبحـد أقىصـ  6األحداث، بحيث ال يجوز تشغيل الحدث أكرث من  
، وإضـافة 163تشغيل األحداث يف األعامل الخطرة ، وقيدت العمل بالليل وفقا للـامدة  161كام حظرت املادة 

أال يعـرض أي طفـل للتعـذيب أو «: عىل أن تكفـل الـدول األطـراف ) أ( 37إىل ما تقدمن فقد جاء نص املادة 
وال تفـرض عقوبـة اإلعـدام أو السـجن . املهينة لغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الال إنسانية أو

مدى الحياة بسبب جرائم يرتكبها أشخاص تقل أعامرهم عـن مثـاين عرشـة سـنة دون وجـود إمكانيـة لإلفـراج 
  . »عنهم

وعىل أية حال، ميكننـا القـول أن إجـاميل بنـود هـذه املـادة تحـتم وجـود نظـام جـزايئ متكامـل خـاص 
مـن نظـام اإلجـراءات  13وهو مـا أكـدت عليـه املـادة . قوبات أو باإلجراءاتباألحداث، سواء فيام يتعلق بالع

". يتم التحقيق مع األحداث والفتيات ومحـاكمتهم وفقـا لألنظمـة واللـوائح املنظمـة لـذلك: "الجزائية بقولها 
حيـث أن . ولكن مل يصدر نظام جزايئ خاص بجرائم األحداث عىل غرار مـا هـو موجـود يف معظـم دول العـامل

لوضع الراهن يرتك للقايض حرية تحديد سن املسئولية الجنائية وهو ما يرتتب عليه مخالفـات رصيحـة لهـذه ا
  . املادة من االتفاقية

متنـع رصاحـة توقيـع عقوبـة اإلعـدام أو السـجن مـدى  37من املادة ) أ(ويف جميع األحوال، فإن الفقرة 
مل تحرتم هذا النص من االتفاقية وأصدرت بعضها أحكاما غري أن املحاكم . عاما 18الحياة ملن تقل أعامرهم عن 

وكان الفرض أن وجود هذه املادة من االتفاقية مينع ذلك، طاملا أن تحديد سن املسئولية . باإلعدام عىل أحداث
  . الجنائية محل خالف يف الفقه اإلسالمي

، وهـو مـا مل ينفـذ ال )1(البـالغني احتجاز من مل يبلغ الثامنة عرشة مـع 37من املادة ) ج(كام متنع الفقرة 
وهو وجه آخر للمخالفـة يسـتوجب إمـا تعـديل نظـام السـجون، أو . عىل مستوى االحتجاز املؤقت أو السجن

يضاف إىل ذلك أن هذا النظـام . باألحرى إصدار نظام لألحداث للتعجيل برفع مخالفة هذه املادة من االتفاقية
ويجب أن يتضمن مثل هـذا . من االتفاقية 40و  39لحدث عمال باملواد سيتضمن أيضا لتدابري مناسبة لتأهيل ا

النظام جانب موضوعي خاص بالجرائم والعقوبات وجانب إجرايئ خاص بالتحقيق وضامناته مع الحدث عمـال 
مـن  40من نظام اإلجراءات الجزائية، من أجل أن تطبق وتفعل الضامنات التي نصت عليهـا املـادة  13باملادة 

  ويلحق. قيةاالتفا

                                                            
 .ج/37اتفاقية حقوق الطفل، املادة ) 1(
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تحث الدولة الطرف  40من املادة ) 3(والفقرة . أيضا بهذا النظام تشكيل محكمة متخصصة يف قضايا األحداث 
قوانني وإجراءات وسلطات ومؤسسات منطبقة خصيصا عـىل األطفـال الـذين يـدعى أنهـم «رصاحة عىل إقامة 

  .  »انتهكوا قانون العقوبات
تتـيح «: والتى نصت عىل ضـرورة أن  44من املادة ) 6(الفقرة الفقرة وقد التزمت السعودية مبا اتت به 

مام يستلزم نرش تقارير اململكة املقدمة للجنـة . »الدول األطراف تقاريرها عىل نطاق واسع للجمهور يف بلدانها
  . حقوق الطفل يف الصحف اليومية السعودية مثال ، أو بأية وسيلة أخرى فعالة

 رضورة قيام الدولة بنرش مبادئ االتفاقية وأحكامها عىل نطـاق واسـع بالوسـائل عىل 42كام تنص املادة 
وهو ما يقتيض التوعيـة بهـا يف املـدارس ولـدى كـل الجهـات . املالمئة والفعالة بني الكبار واألطفال عىل السواء

  . القامئة عىل حامية ورعاية الطفل وعرب وسائل اإلعالم
تتخذ الـدول األطـراف كـل التـدابري "تفاقية سنجدها تنص عىل رضورة أن ومبراجعة املادة الرابعة من اال 

  ". الترشيعية واإلدارية وغريها من التدابري املالمئة إلعامل الحقوق املعرتف بها يف هذه االتفاقية
فبموجبه ينبغي عىل الدولة حذف أي نص من . وهذا النص يضفي أهمية كربى عىل هذه الدراسة

إعامل الحقوق الواردة باالتفاقية، أي حذف أي نص يخالف االتفاقية عىل النحو املبني نصوص أنظمتها يعيق 
وال يقترص . وهذا الحذف إمنا يتم مبوجب تدابري ترشيعية ، أي تعديل النظام املعني. يف هذا الجزء من الدراسة

صوص جديدة إلعامل حقوق دور التدابري الترشيعية أو النظامية عىل هذه الوظيفة وإمنا ميتد ليشمل إدخال ن
الطفل الواردة باالتفاقية ، ولقد بينا املواضع التي يجب التدخل الترشيعي بشأنها من أجل تفعيل حقوق 

  . الطفل الواردة باالتفاقية يف املجال الداخيل
  :تدابري أخرى لتفعيل االتفاقية: ثالثا

. ودية، ويجـب بالتـايل حـذفهاعديدة هى مخالفات اتفاقية حقوق الطفل الـواردة باألنظمـة السـع
ولكـن هنـاك وجـه . »عـدم املخالفـة«وهذا الحذف ال يشكل إال الوجه األول الحرتام االتفاقية املتمثل ىف 

وىف . »التطابق مع االتفاقيـة«آخر الحرتام االتفاقية يقتيض اتخاذ تدابري لتفعيل وتحقيق أهداف االتفاقية 
   -:تبار النقاط التاليةسبيل تحقيق ذلك، ينبغى أن نأخذ ىف االع

تفعيل الفقرات األربع للامدة التاسعة من االتفاقية، يجـب يـتم بشـكل أكـرث جديـة عـن طريـق إنشـاء   -
  .محاكم لقضايا األرسة ، وهو ما أقرته الرتتيبات الجديدة للمحاكم
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ز للطـب النفيسـ فيجب الترسيع بإنشاء هذه املحاكم املتخصصة وتطعيمها بعدد من األجهزة املعاونة، كجهـا 
ففقرات املادة التاسـعة ترتكـز . وآخر للشئون االجتامعية، حتى تلبي هذه املحاكم الغرض منها عىل أكمل وجه

  . حول حقوق الطفل يف حال انفصال والديه
أن من أهم الوسائل لتفعيل حقوق الطفل يف مجال مسائل األرسة ، مثل مسائل الحضانة والنفقة ورؤية   -

الخ هو تقنني أحكام الرشيعة اإلسالمية الخاصة باألرسة، عىل غرار .....لديه يف حالة الطالقالطفل ألحد وا
إذ أن يف ذلك مصلحة كربى للولـدين ولألطفـال وأوضـح لحقـوق كـل عضـو مـن . أغلب الدول اإلسالمية

 3ادة وهو ما يحقق مبدأ مراعاة مصلحة الطفـل املنصـوص عليـه يف املـ. أعضاء األرسة ، مبا فيهم الطفل
وعىل عكس مـا أوردتـه لجنـة حقـوق . من االتفاقية ، وكذلك للحقوق املنصوص عليها يف املادة التاسعة

مـن  3م، فاملـادة 2006ينـاير  27والتي عقـدت يف  1120الطفل يف توصياتها إىل اململكة يف جلستها رقم 
د من األنظمـة مـن جهـة، السـيام االتفاقية ال ميكن نقلها بالكامل إىل أنظمة اململكة وذلك التصالها بعد

أنظمة التعليم واألنظمة االجتامعية، ولعدم تقنني أحكام الفقـه اإلسـالمي والرشـيعة اإلسـالمية الخاصـة 
  . مبسائل األرسة من جهة أخرى

تحرتم الدول األطراف وتعزز حق الطفل يف املشاركة الكاملـة يف : "عىل رضورة أن  2فقرة  31تنص املادة   -
ثقافية والفنية وتشجع عىل توفري فرص مالمئة ومتساوية للنشاط الثقـايف والفنـي واإلسـتجاممي الحياة ال

وال تزال هذه املادة بحاجة إىل تفعيل، حيث يفتقر الطفل يف اململكة إىل وسائل ". وأنشطة أوقات الفراغ
ألحياء السكنية، وكـذلك التثقيف والرتفيه الالزمني لبلورة شخصيته، كإنشاء مكتبات ومراكز اجتامعية يف ا

فيمكن مثال إلزام مالك أي مخطـط سـكني بتجهيـز مثـل هـذه األمـاكن حتـى يعتمـد . النوادي الريايض
  . مخططه

، تظهر الحاجة أيضا إىل إصدار نظام )الطفل املعتدي(سبق وبينا مدى الحاجة إىل نظام لجرائم األحداث   -
الطفـل (الـخ ... التجـار والتسـول واالسـتغالل الجنيسـ لحامية الطفل من شتى أنواع اإليذاء واإلهامل وا

ويبني مثل هذا النظام العقوبات املقررة عىل كل أنواع االعتداء عىل الطفل، ويراعى فيـه ). معتدى عليه
أن تكون العقوبات رادعة، وتدرس إمكانية التشهري باملعتدي عىل نحو مـا تقـوم بـه بعـض الـدول التـي 

كام يجـب أن يتضـمن مثـل هـذا . ات تقليص حاالت االعتداء عىل الطفلاستطاعت بفضل هذه اإلجراء
  النظام النص عىل عدد من التدابري التي تهدف إىل
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مـن  19عالج اآلثار النفسية واالجتامعية واالقتصادية التي تصاحب أو ترتتب عىل االعتداء عليه، عمال باملـادة  
  . االتفاقية

تمييز الواقعي بني األطفال اإلناث والـذكور ، تفعـيال للـامدة الثانيـة العمل عىل القضاء عىل كل أشكال ال  -
، أي عـرب األنظمـة، وإمنـا يلـزم أيضـا، ول إىل ذلـك اتخـاذ تـدابري ترشـيعيةوال يكفي للوصـ. من االتفاقية

والسيام، اللجوء إىل تدابري إدارية وتنظيمية خاصة عىل مستوى قطاع التعليم، من أجل الوصول إىل هـذا 
  . وينبغي إعطاء تعليامت واضحة بهذا الشأن إىل القامئني عىل قطاعات التعليم. فالهد

منح اللجنة الوطنية للطفولة الحق يف رفـع الـدعاوى التـي تهـدف إىل حاميـة حقـوق الطفـل أو طلـب   -
  . املعاقبة عىل انتهاكها من قبل أي شخص

ة لالم العاملة مـام يشـكل مساسـا بحقـوق عدم كفاية راحة الرضاعة التي نص عليها نظام العمل بالنسب  -
   .الطفل، وإن كان ذلك ال يعد من قبيل مخالفة االتفاقية وإمنا من باب منحها مزيد من الفعالية

منع األجنبي من العمل يف اململكة أو منحه تأشرية دخول للعمل باململكة إذا مل يكن قد بلغ سن الثامنة   -
مة اإلقامة واالستقدام إلدخال هـذا الـنص، مبـا يف ذلـك تعـديل عرشة عاما ، وذلك يستوجب تعديل أنظ

وال ميكن أن يقـاس يف ذلـك عـىل . من نظام العمل إلضافة رشط السن بالنسبة للعامل األجنبي 32املادة 
العامل الوطني الذي يجوز له أن يعمل بالقطاع الخاص منذ بلوغه الخمسة عرش عاما، إذ أنه بني أهلـه 

ومثـل هـذا الـنص يعـد . طفل األجنبي الذي يضطر لرتك بلده وأرستـه للسـفر للعمـلوليس كال. وأرسته
  تدعيام لحقوق الطفل ومحققا ألهداف االتفاقية وليس متييزا بني الطفل الوطني والطفل األجنبي

وىف اطار حديثنا عن موقف السعودية من حقوق اإلنسان بصفة عامة ومن االتفاقات الدوليـة لحقـوق  
ل خاص ورضورات إعامل املبادىء املنصوص عليها ىف االتفاقـات التـى انضـمت إليهـا واالرساع ىف اإلنسان بشك

االنضامم إىل االتفاقات التى مل تنضم إليها بعد، فإنه يبدو من املفيد أن نورد عددا من التوصيات املهمة والتـى 
  : )1(، وهى عىل النحو التاىلمن خاللها ميكن للمملكة أن تعزز حقوق اإلنسان وتكفل حاميتها وصيانتها

  إنشاء محكمة أو مجلس أو هيئة عليا تختص بالفصل يف دعاوى مخالفات القواعد  )1

                                                            
   .التقرير األول عن أحوال حقوق اإلنسان يف اململكة العربية السعودية، مرجع سبق ذكره: أنظر ىف ذلك) 1(
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الرشعية والنظام األسايس للحكم واالتفاقات الدولية املنضمة إليها اململكة، ويكون لقرارها أو لحكمها حجية  
ألسايس للحكم واالتفاقات الدولية من حقوق وضامنات إذ أن ما يتناوله النظام ا. يف محو آثار تلك املخالفات

وغياب هذه الجهة ال يوفر آلية يعتمد . لن يتحقق إال بوجود هذه الجهة التي يقترص اختصاصها عىل رعايته
  . عليها يف تطبيق الحقوق األساسية الواردة يف هذه األنظمة واالتفاقيات التي انضمت إليها اململكة

رى باإلضـافة إىل الهيئـات ذات العالقـة إىل االهـتامم بسـد الـنقص يف الترشـيعات مبادرة مجلـس الشـو   )2
الوطنية يف الجوانب املتعلقة بحقوق اإلنسان وموامئة األنظمة القامئة مع ما صادقت عليه اململكـة مـن 
اتفاقات دولية يف هذا الشأن وإزالة ما قد تشمله من نصوص تنتقص أو تتجاوز عىل أي حق من حقوق 

  . نساناإل 
تعزيز استقالل القضاء وحامية القضاة من التدخل والتأثري ومحاسبة املقرصين منهم مع اتخاذ كافة   )3

اإلجراءات التي تطمنئ املواطن واملقيم إىل ذلك واالستمرار يف تطوير القضاء واإلرساع يف إعادة هيكلته 
وتفعيل تطبيق األنظمة العدلية , قضايامع زيادة أعداد القضاة ملعالجة ظاهرة الـتأخري يف البت يف ال

  . وتطوير التفتيش القضايئ
تعزيز مبدأ املساءلة يف كافة األجهزة الحكومية وخاصـة املعنيـة بالضـبط لغـرض منـع إسـاءة اسـتخدام   )4

  . السلطة والنفوذ
ع عـن تفعيل دور مؤسسات املجتمع املدين للمشـاركة يف العمـل والحـوار واحـرتام حريـة الـرأي والـدفا   )5

  . الحقوق
يصبح تدريسه إلزاميا عىل كل طالب جامعات " حقوق اإلنسان يف اململكة"يسمى " جامعي"إعداد مقرر   )6

عىل أن يدرس هذا املقرر مع التعمق لطالب الكليات العسكرية واألمنية ولطالب املعهد العـايل . اململكة
  . للقضاء

نسـان ألجهـزة الدولـة املعنيـة مبوضـوع حقـوق عقد دورات تدريبية منتظمة حول موضـوع حقـوق اإل   )7
  . اإلنسان

املبادرة إىل معالجة شكاوى وتظلامت املواطنني املنتسبني لبعض املذاهب يف البالد سواء كانت إداريـة أو   )8
  . ثقافية تتعلق بتمتعهم بكامل حقوقهم الوطنية

ليـات الكفيلـة بحاميـة ضـحاياه إصدار مدونة وطنية للحامية من العنف األرسي وتجرميـه وتأسـيس اآل  )9
  . وحفظ حقوقهم
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تعيني منسق لحقوق اإلنسان يف األجهزة الحكومية يكون همزة الوصل بني الجمعية والجهاز الذي يعمل   )10

  . ونويص بأن يتم البدء يف ذلك باألجهزة األساسية مثل وزارة الداخلية ووزارة العدل وإمارات املناطق. به
اإلسرتاتيجية الخاصة مبعالجة قضية البطالة وحامية العاطلني عـن العمـل مـن خـالل  الحرص عىل تنفيذ  )11

  . اإلعانات املالية أو أي حلول أخرى تحقق األهداف املرجوة
االستمرار يف طرح الربامج االقتصادية واالجتامعية الهادفـة إىل تحسـني مسـتوى معيشـة املـواطنني ذوي   )12

  . الدخول املتدنية
 قضية البدون سواء من أبناء البادية أو القبائـل النازحـة أو املقيمـني يف مكـة املكرمـة واملدينـة النظر يف  )13

املنورة منذ سنوات طويلة دون هويـات وتصـحيح أوضـاعهم مبـا يضـمن حقـوقهم ويحـول دون اآلثـار 
  . السلبية لوضعهم غري القانوين

  . تفعيل محاسبة املقرصين واملتجاوزين لألنظمة  )14
لغاء نظام الكفالة الذي تسبب يف كثري من االنتهاكات لحقوق العاملة األجنبيـة وعـدم االكتفـاء بتغيـري إ  )15

  . املصطلحات، ويويص التقرير بإجراء دراسة إليجاد بدائل له تتالىف عيوبه
ذ توسيع انضـامم اململكـة إىل االتفاقيـات الدوليـة الخاصـة بحقـوق اإلنسـان، باإلضـافة إىل رضورة اتخـا  )16

اإلجراءات املناسبة إلنفاذ مضمون االتفاقيات التي انضمت إليها اململكة يف املجال الـداخيل، وإن اقتىضـ 
  . ذلك تعديل بعض نصوص األنظمة الداخلية حتى ال تظهر اململكة مبظهر املخل بالتزاماته الدولية

نيـة عـىل تطبيقـه، كـأجهزة وزارة التعريف بنظام اإلجراءات الجزائية وتدريب منسويب كافة األجهزة املع  )17
الداخلية والقضاة، وجهات الضبط األخرى وكذلك محاسبة كل من يخالف ما نص عليه هذا النظـام مـن 
ضوابط سواء من الجهات أو األفراد، فقد أدى عدم تطبيق ما جاء يف هـذا النظـام يف بعـض األحيـان إىل 

  . إضعاف الحامية املقررة لكثري من حقوق اإلنسان
  . إنشاء أكادميية أو معهد إلعداد املحامني وتأهيلهم تأهيال مهنيا سليام  )18
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  الفصل الثاين
  دولة اإلمارات العربية 

  واتفاقات األمم املتحدة لحقوق اإلنسان
يدور هذا الفصل بني أربعـة مباحـث رئيسـية أمـا املبحـث األول فيتنـاول حقـوق اإلنسـان ىف الدسـتور 

لتحليل والتفصيل، فيام تناول املبحث الثاين اتفاقـات حقـوق اإلنسـان التـى انضـمت إليهـا اإلمارايت بىشء من ا
دولة اإلمارات وتحفظاتها عليها وتلك التى مل تنضم إليها، بينام تناول املبحث الثالث، مؤسسات حقوق اإلنسان 

  .دولة اإلمارات منهاالعاملة ىف دولة اإلمارات، وأخريا ركز املبحث الرابع عىل مشكلة البدون وموقف 
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  املبحث األول
  حقوق اإلنسان ىف الدستور اإلماراىت

تضمن الدستور االتحادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة عددا من النصوص التى تركزت حول مختلـف 
 الحقوق و الحريات العامة وأوضاع مامرستها وفقـا للمواثيـق واملعاهـدات الدوليـة واإلعـالن العـاملي لحقـوق

  :)1(اإلنسان، وذلك عيل النحو التايل
املساواة والعدالة االجتامعية وتـوفري األمـن و "من الدستور عيل أن ) 14(الحق يف املساواة، فتنص املادة   )1

جميـع "عـيل أن ) 25(وتؤكـد املـادة ". الطأمنينة، وتكافؤ الفرص لجميع املواطنني من دعامات املجتمع 
ال متييز بني مواطني االتحاد بسبب األصل أو املوطن أو العقيـدة الدينيـة أو األفراد لدي القانون سواء، و 

  " .املركز االجتامعي 
من الدستور يشمل املجتمـع برعايتـه ) 16(االهتامم بالرعاية االجتامعية للفئات الخاصة ، فوفقا للامدة   )2

نفسهم لسبب من األسباب الطفولة واألمومة ويحمي القرص وغريهم من األشخاص العاجزين عن رعاية أ 
كاملرض أو العجز او الشيخوخة أو البطالة اإلجبارية ، ويتـويل مسـاعدتهم وتـأهيلهم لصـالحهم وصـالح 

  . وتنظم قوانني املساعدات العامة والتأمينات االجتامعية لهذه األمور . املجتمع 
عامل أسـايس لتقـدم املجتمـع و  من الدستور ، عيل أن التعليم) 17(الحق يف التعليم، حيث تنص املادة   )3

هو إلزامي يف مرحلته االبتدائية ومجاين يف كل مراحله داخل الدولة ويضع القانون الخطط الالزمة لنرش 
  .     ، و القضاء عيل األميةاملختلفة التعليم وتعميمه بدرجاته

ايـة ية الصحية ووسـائل الوقيكفل املجتمع للمواطنني الرعا) 19(الحق يف الرعاية الصحية، فطبقا للامدة   )4
صـفات ودور العـالج العامـة ويشـجع عـيل إنشـاء املستشـفيات و املستو  ،والعالج من األمراض واألوبئة

  . والخاصة
من الدستور يقدر املجتمع العمل كركن أسايس من أركان تقدمه )20(الحق يف العمل، فوفقا لنص املادة   )5

ويهيئ الظروف املالمئة لذلك مبا يضعه من ترشيعات تصـون  ويعمل عيل توفريه للمواطنني وتأهيلهم له
  . )2(حقوق العامل ومصالح أرباب العمل، عيل ضوء الترشيعات العاملية العاملية املتطورة

                                                            
 بعدها وما 2، ص  2003الدستور االتحادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة ،ابوظبي،: راجع يف هذا الصدد ) 1(
  .وما بعدها 2املرجع السابق، ص  )2(
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كل مواطن حر يف اختيار عمله أو مهنتـه أو حرفتـه يف حـدود القـانون ، «عيل أن )34(وتنص املادة              
ملنظمة لبعض هذه املهن والحرف وال يجوز فـرض عمـل إجبـاري عـيل أحـد إال يف ومبراعاة الترشيعات ا

أما . » عنه ، وال يجوز استعباد أي إنساناألحوال االستثنائية التي ينص عليها القانون ، وبشـرط التعويض 
عام ويستهدف املوظف ال .تناط بالقامئني بها باب الوظائف العامة خدمة وطنية« فتوضح أن) 35(املادة 

   )1(»بات وظيفته املصلحة العامة وحدهايف أداء واج
الحق يف امللكية، وهنا يقر الدستور بحق التملك، لكنه يضع بعض الضوابط مـن أجـل تحقيـق املصـلحة   )6

امللكية الخاصة مصونة ويبني القانون القيود التـي تـرد عليهـا وال ينـزع مـن «تعترب ) 21(العامة، فاملادة 
.  »ويف مقابل تعويض عـادلاألحوال التي تستلزمها املنفعة العامة وفقا إلحكام القانون أحد ملكة إال يف 

تشري إيل أن لألموال العامة حرمة وحاميتها واجبة عيل كل مواطن ويبـني القـانون األحـوال ) 22(واملادة 
لطبيعية يف كل إمارة فتعترب الرثوات واملوارد ا) 23(أما املادة . التي يعاقب فيها عيل مخالفة هذا الواجب

وتشـري . ملكية عامة لتلك اإلمارة ويقوم املجتمع عيل حفظها وحسن استغاللها لصالح االقتصاد الوطني 
املصادرة العامة لألموال محظورة ،وال تكون عقوبـة املصـادرة الخاصـة إال بنـاء عـيل «إيل أن ) 39(املادة 

  .)2(»ألحوال املنصوص عليها يف القانونحكم قضايئ ،ويف ا
من الدستور إيل أن أساس االقتصاد الوطني )24(الحق يف التنمية والعدالة االجتامعية، حيث تشري املادة   )7

العدالــة االجتامعيــة وقوامــه التعــاون الصــادق بــني النشــاط العــام والنشــاط الخــاص وهدفــه التنميــة 
  .نني يف حدود القانوناالقتصادية وزيادة اإلنتاج ورفع مستوي املعيشة وتحقيق الرخاء للمواط

من الدسـتور )26(فاملادة ...) الحرية الشخصية، حرية التعبري، حرية االجتامع،(الحق يف الحريات العامة   )8
أن الحرية الشخصية مكفولة لجميع املواطنني وال يجوز القبض عيل أحد  أو تفتيشه أو حجزه «تشري إيل 

فتشري  30أما املادة . »تعذيب أو املعاملة الحاطة بالكرامةإال وفق أحكام القانون، وال يعرض أي إنسان لل
  حرية الرأي والتعبري عنه بالقول و الكتابة، وسائر وسائل«إيل أن 

                                                            
أبوظبي ، مركز زايد للتنسيق واملتابعة، املتحدة  مركز زايد للتنسيق واملتابعة، حقوق اإلنسان وواقعها يف دولة اإلمارات العربية) 1(

  .202، ص 2001
 . 39، 23، 22، 21واد الدستور االتحادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة، مرجع سبق ذكره، امل: انظر) 2(
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حرية املراسالت الربيديـة والربقيـة وغريهـا مـن «تشري إيل أن ) 31(واملادة . »التعبري مكفولة يف حدود القانون       
ا حرية القيام بشـعائر الـدين طبقـ«أن ) 32(وتوضح املادة . »ان وفقا للقانونوسائل االتصال ورسيتها مكفولت

فتؤكـد أن ) 33(أما املادة  . »أو ينايف اآلداب العامة، عيل أال يخل ذلك بالنظام العام ، للعادات املرعية مصونة
  .)1(»حرية االجتامع، وتكوين الجمعيات، مكفولة يف حدود القانون«

وحسـب، بـل تشـمل الوافـدين  قترصـ عـيل املـواطننيمامرسة الحريات العامة ال يوالالفت أن الحق ىف 
يتمتـع األجانـب يف الدولـة بـالحقوق والحريـات املقـررة يف «مـن الدسـتور ) 40(األجانب، فوفقا لنص املـادة 

  .»ابلة لهيها وعليهم الواجبات املقاملواثيق الدولية املرعية، أو يف املعاهدات واالتفاقات التي تكون طرفا ف
، وهنا يساوي الدستور االتحادي بني املرأة والرجل يف كافة الحقـوق كـام سـبق اإلشـارة، )2(حقوق املرأة   )9

فقد دخلت املرأة مجال املال واألعامل، وأصبحت سيدة أعامل، وحتى املجال السيايس مل يعد بعيدا عنها 
.  

حرية الدين طبقـا للعـادات القامئـة، فـإن تقـارير  الحرية الدينية، فرغم أن الدستور االتحادي ينص عيل  )10
  :تشري إيل أن هناك بعض القيود عيل الحرية الدينية، منها بعض املنظامت الحقوقية الدولية

  . )3(خضوع جميع مؤسسات مساجد السنة لإلرشاف الحكومي  -
  .وجود حظر عيل عمليات التبشري وبيع املواد الدينية لغري املسلمني   -
ـعية  ،ان األخـرى غـري اإلسـالم واملسـيحيةاف بعـض اإلمـارات باألديـعدم اعـرت   - كـام ال متـنح الهويـة الرش

  .للجامعات غري املسلمة 
  . تتدخل الدولة كجهة إدارية يف بعض األنشطة الدينية ولكن بصورة طفيفة   -

ضـاري والثقـايف إجامىل القول انه ال ميكن فهم أوضاع حقوق اإلنسان يف اإلمارات ،مبعزل عن السياق الح
فاملوضوع والقضايا املرتبطة به ،كام تطرحه منظامت حقوق اإلنسـان  ،ملجتمعي والعقائدي الذي نعيش فيهوا

  ميس ثوابتا دينية وحضارية واجتامعية ال ميكن تجاوزها ،ألنها تشكل الهوية وتتصل اتصاال وثيقا  الغربية ،

                                                            
  .33املرجع السابق، املادة  )1(
، مركز اإلمارات »اإلمارات العربية املتحدة وحقوق اإلنسان«، )محرر(يوسف الحسن، حقوق املرأة يف اإلمارات، يف يوسف الحسن  )2(

 .152 – 143، ص ص 1999للبحوث اإلمنائية واالسرتاتيجية، الشارقة 
مركز الخليج ، »الدولية حول الحريات الدينية دول مجلس التعاون ىف التقارير«ليج للدراسات االسرتاتيجية،  مركز الخ: للمزيد، أنظر) 3(

 وما بعدها 18، ص 2005نوفمرب  للدراسات االسرتاتيجية، لندن،
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  .)1(مبسألة االستقرار والسالم االجتامعي
األمارات مل توقع عيل كل االتفاقات الدولية املتعلقة بحقوق اإلنسان، ألن بعـض هـذه االتفاقـات فدولة 

تنطلق من ثقافة غربية بحتة، أو أن بعضها قد يتعارض مع الرشيعة اإلسالمية فضال عن أن االنضامم إيل بعض 
ن واالسـتقرار الـداخليني، وعـيل يحمـل يف طياتـه تهديـدا عـيل األمـ -السيام اتفاقات العمل الدولية-االتفاقات 

مستوي الرتكيبة السكانية اإلماراتية، ألن أحد بنـود هـذه االتفاقـات يـنص عـيل تجنـيس العاملـة األجنبيـة إذا 
  .، وهذا عىل سبيل املثال وليس الحرص)2(سنة 15-10استمرت يف الدول التي تعمل بها فرتة ترتاوح ما بني 

يف دولة اإلمارات العربية املتحدة بـالحراك السـيايس واإلصـالحي  ومن جانب آخر يتميز النظام السيايس
األمر الذى يدفع باتجاه تدعيم قضايا املشاركة السياسية وتوسيع تجربة االنفتاح الـدميقراطي، ودعـم الحقـوق 

  .السياسية
فمع تنامي مـؤرشات اإلصـالح يف بعـض دول الخلـيج أجريـت أول انتخابـات ترشـيعية يف تـاريخ دولـة 

آخرون ، وعـيل الـرغم مـن  20عضوا للمجلس الوطني وعني  20، حيث تم انتخاب  2006مارات ىف ديسمرب اإل 
محدودية العملية االنتخابية بدولة اإلمـارات إال أنها كانت بادرة ومقدمـة نحـو مزيـد مـن اإلصالحــات التـي 

  .)3(تقوم األمارات بإجرائها وخاصـة يف املجال الترشيعي
  املبحث الثاين

  ضامم اإلمارات التفاقات حقوق اإلنسان وتحفظاتهاان
اتفاقيـة «: انضمت دولة اإلمارات إىل ثالثة من اتفاقات األمـم املتحـدة املعنيـة بحقـوق اإلنسـان، وهـى

ـي  »اتفاقيـة مكافحـة كافـة أشـكال التمييـز ضـد املـرأة«، و)1974( »القضاء عىل جميع أشكال التمييز العنرص
  )4(). 1997( »لطفلاتفاقية حقوق ا«، و)2004(

                                                            
 .267، اإلمارات العربية املتحدة وحقوق اإلنسان، مرجع سبق ذكره، ص )محرر( الحسن  يوسف  )1(
ق عبد الـلـه ، املجتمع املدين  والتحول الدميوقراطي يف االمارات العربية املتحدة ، مركز ابن خلدون للداراسات عبد الخال  )2(

   48-41، ص ص 1995االمنائية ، دار االمني  للنرش والتوزيع ،  القاهرة  
  : املجالس الترشيعية الخليجية الخليجية ، " ارا ء"خالد عيل ، مجلة  )3(

http://www.araa.ae  
  :موقع املنظمة العربية لحقوق اإلنسان عىل الرابط التاىل ) 4(

  http://www.arabhumanrights.org/ar/topics/index.asp?tid=8  
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ومام هو جدير بالذكر ىف هذا الصدد انضامم اإلمارات إىل ستة اتفاقات دوليـة معنيـة بحقـوق اإلنسـان 

املعنيتـان بالقضـاء عـىل السـخرة والعمـل ) 105،  29(االتفاقيتـان : "صادرة عن منظمة العمل الدوليـة وهـى 
املعنيتـان بالقضـاء عـىل التمييـز يف ) 111،  100(اقيتـان االتف«، و )عىل التوايل 1997،  1982عامي " (اإلجباري

ــائف ــامي ( »شــغل الوظ ــان «، و )2001، 1997ع ــال )183و  182(االتفاقيت ــتخدام األطف ــع اس ــان مبن ، املعنيت
  .)1()2001،  1998عامي ( »القارصين

بوال لدى الدولة، وإعامال لنصوص اتفاقات حقوق اإلنسان ذاتها ىف جواز التحفظ عىل املواد التى ال تلق ق
فقد استخدمت دولة اإلمارات هذا الحق وتلك الرخصة من أجل التحفظ عىل أحكام بعض االتفاقات املنضـمة 

  : )2(لها، وقد وقعت التحفظات عىل االتفاقات التالية
 ، وقد أعلنت اإلمـارات أن انضـاممها لالتفاقيـــة ال"اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز العنصــري  -

  . ينطوي عىل أي اعرتاف بإرسائيل أو الدخول يف أية عالقات معها
، فقد تحفظت اإلمارات عـىل عـدد مـن مـواد االتفاقيـة "اتفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز ضد املرأة  -

  :العتبارات تتعلق بالرشيعة اإلسالمية والسيادة الوطنية وذلك فيام يىل
ن القوانني التي تشكل متييزا ضد املـرأة، حيـث تـرى أن هـذه الفقـرة ، التي تتعلق ببطال 6فقرة  2املادة   -

  .تنتهك قواعد املواريث يف الرشيعة اإلسالمية
، التي تتعلق بالحقوق املتساوية فيام يخص جنسية األطفـال مـن الـتحفظ عليهـا، إذ )9(مل تفلت املادة   -

  .ابط القانون الوطنيتعترب الحكومة اإلماراتية أن الجنسية مسألة داخلية تخضع لضو 
، التـي تتعلـق بـالحقوق املتسـاوية يف األهليـة، فقـد اعتربتهـا اإلمـارات )2/ف -15(فيام يتعلق باملـادة   -

  .متعارضة مع أحكام الرشيعة اإلسالميــة، ومن ثم عدم التزامها بأحكامها

                                                            
 .89ة اإلمارات العربية املتحدة ، مرجع سبق ذكره، ص ، حقوق اإلنسان وواقعها يف دول)محرر(يوسف الحسن: أنظر كذلك  

دور الرشطة يف تعزيز حقوق اإلنسان وحرياته األساسية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ،  الفكر الرشطي،  مجلد . حسن محمد ربيع   )1(
  257ص ص  - ) .1995مارس (  4، عدد  3

 .89إلمارات العربية املتحدة ، مرجع سابق، صيوسف الحسن، حقوق اإلنسان وواقعها يف دولة ا) 2(
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قات األرسية، وذلك لتعارضها ، املتعلقة باملســاواة يف الزواج والعال )16(تحفظت الدولة عىل نص املادة   - 
  .مع أحكام الرشيعة اإلسالمية

، والتي تتعلق بإحالة النزاع بني الدول حول تفسري أو تطبيق )1/ف -29(أخريا تحفظت عىل املادة   - 
  . االتفاقية إىل التحكيم

ية اتفاقية حقوق الطفل، فقد رفعت دولة اإلمارات عددا من التخفطات عىل بعض مواد هذه االتفاق  - 
  :منها

، التي تتعلق بالجنسية، حيث ترى أن اكتساب الجنسية شأن داخيل تنظمه )2و  1/ف 7(املادة   - 
  .الترشيعات الوطنية

، التي تتعلق بحق الطفل يف حرية العقيدة والدين، حيث قرصت التزامها مبضمون هذه )14(املادة   - 
، التي تتعلق )17(املادة . * ة اإلسالميةاملادة إىل املدى الذي ال يتعارض مع مبادئ وأحكام الرشيع

بضامن األطراف حق الطفل يف الحصول عىل املعلومات من املصادر الوطنية والدولية املتنوعة، إذ 
  .قرصت التزامها بها يف ضوء ما تقرره األنظمة والقوانني املحلية، ومبا ال يخل بتقاليدها وقيمها الثقافية

بالتبني؛ حيث أبدت التزامها مببادئ الرشيعة اإلسالمية التي ال تجيز  ، التي تتعلق)21(املادة رقم   - 
  .)1(التبني

ومن األهمية مبكان القول بأن هناك اتفاقات أمميـة مل تنضـم إليهـا دولـة اإلمـارات، حيـث اقترصـ 
تحـدة وميكننا رصد جانب من اتفاقات األمـم امل. انضاممها عىل االتفاقات الثالثة التى سبق أن أرشنا إليها

  : لحقوق اإلنسان التى مل تنضم إليها اإلمارات فيام يىل
 .العهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية  )1
  .العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية  )2
الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية بشأن تقـديم شـكاوي مـن قبـل   )3

  .اداألفر 
الربوتوكول االختياري الثاين امللحـق بالعهـد الـدويل للحقـوق املدنيـة والسياسـية، بهـدف إلغـاء عقوبـة   )4

 .اإلعدام
  .املرأة التمييز ضد الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية القضاء عىل جميع أشكال  )5

                                                            
 90املرجع السابق،ص) 1(



    املركز  القومي

442 

  

  .ة أو الالإنسانية أو املهينةاتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسي  )6
  .الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشرتاك األطفال يف املنازعات املسلحة  )7
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال واسـتغالل األطفـال يف البغـاء ويف املـواد   )8

  .االباحية
 جميع العامل املهاجرين وأعضاء أرسهم االتفاقية الدولية لحامية حقوق  )9

وفيام يىل جدول توضيحى يبني اتفاقات األمم املتحدة لحقـوق اإلنسـان التـى انضـمت إليهـا اإلمـارات  
   )1( وتلك التى مل تنضم إليها

وضع االتفاقية
 تاريخ  تاريخ التوقيعاملصادقة

 ماالنضام/التصديق
تاريخ الدخول حيز 

 النفاذ

ــوق  ــدويل للحق ــد ال ــاديةالعه االقتص
 -- -- --  واالجتامعية والثقافية

ــوق  ــدويل للحق ــد ال ــةالعه املدني
 -- -- --  والسياسية

بالعهدالربوتوكول االختياري امللحق 
الدويل للحقـوق املدنيـة والسياسـية 

بشأن تقديم شكاوي من قبل األفراد
 -- -- -- 

امللحـقالربوتوكول االختياري الثـاين 
بالعهـــد الـــدويل للحقـــوق املدنيـــة 
والسياســية، بهــدف إلغــاء عقوبــة 

 اإلعدام

 -- --  --  

االتفاقية الدولية للقضـاء عـىل جميـع 
 20/7/1974 20/6/1974 -- انضاممأشكال التمييز العنرصي

                                                            
  :موقع املنظمة العربية لحقوق اإلنسان عىل الرابط التاىل ) 1(

  http://www.arabhumanrights.org/ar/topics/index.asp?tid=8  
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إتفاقية القضاء عىل جميـع أشـكال 
التمييز ضد املرأة

 -- 6/10/2004 -- انضامم

الربوتوكـــول االختيـــاري امللحـــق 
باتفاقية القضاء عـىل جميـع أشـكال 

التمييز ضد املرأة
 -- -- -- 

اتفاقية مناهضة التعـذيب وغـريه مـن 
رضوب املعاملة أو العقوبـة القاسـية أو 

 و املهينةالالإنسانية أ 
 -- --  --  

 2/2/1997 3/1/1997--انضامماتفاقية حقوق الطفل 

حقـوقةالربوتوكول االختيـاري التفاقيـ 
ـــال يف  ـــرتاك األطف ـــأن اش ـــل بش الطف

 املنازعات املسلحة
 -- -- -- 

الربوتوكــول االختيــاري التفاقيــة 
حقــوق الطفــل بشــأن بيــع األطفــال 
ـــاء ويف  ـــال يف البغ واســـتغالل األطف

 االباحية املواد

 -- -- -- 

االتفاقيـة الدوليـة لحاميـة حقـوق 
ــاء  ــاجرين وأعض ــامل امله ــع الع جمي

 أرسهم
 -- -- -- 

  .املنظمة العربية لحقوق اإلنسان: املصدر
  http://www.arabhumanrights.org/ar/topics/index.asp?tid=8  

ومن الالفت أن األمارات العربية املتحدة، قـد انضـمت إىل سـت مـن اتفاقـات منظمـة العمـل الدوليـة 
 »بـارياملعنيتـان بالقضـاء عـىل السـخرة والعمـل اإلج) 105، 29(االتفاقيتـان «: املعنية بحقوق اإلنسان وهى 

ــان «، و)عــىل التــوايل 1997،  1982امي عــ( ــز يف شــغل ) 111،  100(االتفاقيت ــان بالقضــاء عــىل التميي املعنيت
  ، املعنيتان مبنع استخدام األطفال)183و  182(االتفاقيتان «، و)2001، 1997عامي ( »الوظائف
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  .)1()2001،  1998عامي ( »القارصين 
الصـادر عـن مـؤمتر  »إعالن القاهرة لحقوق اإلنسـان يف اإلسـالم« وىف السياق ذاته وافقت اإلمارات عىل

/ امليثـاق العـريب لحقـوق اإلنسـان«كـام وافقـت أيضـا عـىل . 1990وزراء خارجيـة الـدول اإلسـالمية يف العـام 
، ولكنهـا مل تصـادق عليـه شـأن 2004، الذي اعتمدته القمة العربية التى انعقدت بتونس يف مايو عام »املعدل

  .)2(لدول العربيةمعظم ا
  املبحث الثالث

  إنجازات حقوقية لصالح املرأة اإلماراتية
وفـق أحـدث تقريـر   , دولـة يف مجـال متكـني املـرأة  177 من بني   29 تحتل اإلمارات العربية املرتبة الـ

 من أن تكـون ، فقد متكنت املرأة اإلماراتية يف زمن قيايس2008ـ   2007 للربنامج اإلمنايئ لألمم املتحدة لعامي
رشيكا أساسيا للرجل يف مختلف املجاالت وأصـبحت تتقلـد أعـىل املناصـب وأكرثهـا أهميـة، حيـث تولـت 
الحقائب الوزارية وخاضت غامر العمل السيايس عرب دخول املجلس الوطني االتحادي، فضـال عـن نجاحهـا 

ن الحلقـة األقـوى يف حسـاب يف أن تصبح سفرية وقاضية، وتشكل املواطنات قـوة العمـل الرئيسـة، ويعتـرب 
ومـن . ٪ من قوة العمل املواطنة يف القطـاع املرصـيف69نسبة التوطني يف القطاع املايل واملرصيف، إذ يشكلن 

ثم باتت املرأة تشارك حاليا يف السلطات السـيادية الـثالث، التنفيذيـة والترشـيعية والقضـائية، فضـال عـن 
  .دورها ىف مجاالت االقتصادية والتنموية

   :وميكننا إبراز بعض جوانب متكني املرأة اإلماراتية ىف النقاط التالية 
  :السلطة التنفيذية -1

  ٪ من الوظائف30٪ من وظائف القطاع الحكومي، من بينها 66تشغل املرأة 

                                                            
حسن محمد ربيع، دور الرشطة يف تعزيز حقوق اإلنسان وحرياته األساسية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة،  الفكر الرشطي،    )1(

  .257، ص )1995مارس (  4، عدد  3مجلد 
السياسة الدولية،  إنجازات كبرية وإشكاليات مستمرة،: أحمد الرشيدي، حقوق اإلنسان يف أربعة عقود.أحمد الرشيدي، د.د: انظر) 2(

 .135، ص 2005، يوليو )عاما عىل صدور املجلة 40عدد خاص مبناسبة مرور (161العدد 
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٪ 60٪ من أعضاء الهيئة التدريسية يف جامعـة اإلمـارات، ونحـو 15القيادية العليا املرتبطة باتخاذ القرار، و 
 الوظائف الفنية التي تشمل الطـب والتـدريس والصـيدلة والتمـريض، إىل جانـب انخراطهـا يف صـفوف يف

  . القوات النظامية يف القوات املسلحة والرشطة والجامرك
استطاعت أن تعتىل العديـد مـن  -بفضل جهود القيادة السياسية –وميكن القول بأن املرأة اإلماراتية 

حكرا عىل الرجال بل إن املرأة اإلماراتية، عينت ىف وظـائف عامـة مل تسـبقها  الوظائف القيادية التى كانت
  :إليها امرأة ىف دول الخليج األخرى، وهذا ما يتضح من العرض التاىل

  .للمرة األوىل، سفريتني لإلمارات يف السويد وأسبانيا 2008تعيني سيدتني يف عام  -
مة األمم املتحدة األمرية هيا بنـت الحسـني، حـرم الفريـق اختار برنامج األغذية العاملي التابع ملنظ - 

  .)1(أول الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ويل عهد ديب وزير الدفاع، سفرية للنوايا الحسنة للربنامج
عينت اإلمارات أول مأذونة رشعية للزواج يف دائرة القضاء يف أبوظبي، يف أول خطوة مـن نوعهـا يف  -

  .)3(قرر تعيني فاطمة سعيد عبيد العواين بوظيفة مأذونة رشعية، فقد ت)2(منطقة الخليج
دخلت النساء باقتدار مجال الطـريان املـدين والعسـكري مهندسـات وقائـدات طيـارات يف رشكـات  -

  .الطريان الوطنية والسالح الجوي يف القوات املسلحة
عة مقاعـد، وهـذه تعـد مـن من مقعدين إىل أرب 2008ارتفع متثيل املرأة يف مجلس الوزراء يف عام  -

تفوقا نسبيا لصالح  2008أعىل النسب عىل املستوى العريب، حيث أظهر التعديل الوزارى الصادر ىف نوفمرب 
  املرأة، والوزيرات األربع

                                                            
 .14/10/2005جريدة البيان  )1(
  .2008نوفمرب  13وكالة األنباء اإلماراتية الخميس   )2(
، وعملت 2000 امعة اإلمارات عامتخرجت ىف كلية الرشيعة والقانون من جيذكر أن أول مأذونة رشعية بدول الخليج، قد   )3(

 . باملحاماة، ومتزوجة ولديها طفلني
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ومـريم محمـد خلفـان الروحـي وزيـرة الشـئون   , الشيخة لبنـي القاسـمي وزيـرة التجـارة الخارجيـة  : هن 
   . وريم إبراهيم وزيرة للدولة أيضا  , لشامىس وزيرة الدولةوميثاء ا  , االجتامعية

، وهـى )1(ومن الجدير بالذكر أن الشيخة لبنى القاسمي كانت أول وزيرة اقتصـاد يف منطقـة الخلـيج
  .2008اآلن تتوىل وزارة التجارة الخارجية حسب آخر تعديل وزارى ىف 

دا مل تسبقها إليه املـرأة ىف دول خليجيـة أخـرى، ومن الالفت أن املرأة اإلماراتية، اقتحمت مجاال جدي
حيث تم إنشاء أول كلية عسكرية يف منطقـة الخلـيج بدولـة اإلمـارات لتـدريب املـرأة عـيل فنـون القتـال 

، وقد تم إنشـاء هـذه الكليـة  وهي مجاهدة إسالمية  ) خولة بنت األزور  ( والدفاع النفيس، أطلق عليها كلية
   . يةأثناء حرب الخليج الثان

  :السلطة الترشيعية -2
بعد أن كانت نسبة مشاركة املرأة يف املجلس الوطني االتحادي هى نائبتني فقط، حـدث تطـور كبـري 
عىل صعيد متثيل املرأة ىف هذا املجلس الترشيعى،حيث بلغ عددهن تسع عضوات من بني أعضاء املجلـس 

٪، وهى نسبة تعد من أعىل النسب عىل 22دى عضوا وبنسبة مشاركة تتع) 40(الحاىل والبالغ عدد اعضائه 
صعيد متثيل املرأة يف املؤسسات الترشيعية، وبذلك تكون اإلمارات ىف صدارة الـدول العربيـة التـى أحـزرت 
سبقا فريدا ىف مجال متثيل املـرأة ىف املجـالس الترشـيعية، والعضـوات التسـع الجـدد يف املجلـس الـوطني 

عائشـة   . د  , نجـالء العـويض  , فاطمة املري  , ميسار عزير  , فاطمة املزروعي  . د  , أمل القبييس  . د  : االتحادى هن
   . وراوية السامحي  , نضال الطنيحي  . د  , علياء السودي  .. الرومي

  : السلطة القضائية -3
  أصدر رئيس دولة اإلمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بصفته حاكام -

                                                            
  :جريدة االتحاد عىل الرابط -عاما  15خالل ·· النساء يحكمن العامل ) 1(

http://www.alittihad.ae/details.php?id=61042&y=2006#ixzz1925GecLp(3 june 2006)  
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سوما أمرييا بتعيني خلود أحمـد جوعـان الظـاهري قاضـية ابتدائيـة يف أبـوظبي، لتصـبح إلمارة أبوظبي مر  
خلود أول امرأة تعني يف سلك القضاء يف اإلمارات، وسبق ذلك تعيني سيدة ىف سلك النيابة كأول وكيلة نيابة 

سـمحت  للنسـاء  عامة ىف اإلمارات، وبذلك تعترب اإلمارات، الدولة الخليجيـة الثانيـة، بعـد البحـرين، التـي
  .مبامرسة مهنة القضاء

صدر بعد ذلك مرسوما بتعيني أول مجموعة من القاضيات االبتـدائيات ووكـيالت النيابـة يف دوائـر  -
  .القضاء يف أبوظبي وديب

  :املرأة اإلمارتية واالقتصاد -4
أة، ألـف امـر  12بعد تأسيس مجلس سيدات األعامل، وصل عدد سيدات األعامل املنتسبات لـه نحـو 

مليـار دوالر، يف حـني  12.5ألف مرشوع استثامري، يصل حجم االستثامرات فيهـا إىل نحـو  18يتولني إدارة 
وصل عدد النساء الاليت يعملن يف القطاع املرصيف الذي يعد أهم القطاعـات االقتصـادية يف الـبالد إىل نحـو 

  %.43 لية بلغت ٪، كام بلغت نسبة مشاركة النساء يف سوق أبوظبي لألوراق املا37.5
  :مكاسب ترشيعية لصالح املرأة اإلماراتية -5

حققت املرأة اإلماراتية، مكاسب عدة مبساواتها مع الرجل يف مختلـف نـواحي الحيـاة، ومـن أهمهـا 
إقرار الترشيعات التي تكفل حقوقها الدستورية، ويف مقدمتها حـق العمـل والضـامن االجتامعـي والتملـك 

ل والتمتع بكل خدمات التعليم والرعاية الصحية واالجتامعية، واملساواة يف الحصـول وإدارة األعامل واألموا
عىل األجر املتساوي يف العمل مع الرجل، إضافة إىل امتيازات إجازة الوضع ورعايـة األطفـال التـي يضـمنها 

ايـة والعنايـة قانون الخدمة املدنية، وإنشـاء املجلـس األعـىل لألمومـة والطفولـة، لالرتقـاء مبسـتويات الرع
   . بشئون األمومة والطفولة، ومرشوع الخدمة الوطنية
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  :جائزة الشيخة شمسة بنت سهيل للمرأة -6

أطلقت حرم رئيس دولة اإلمارات الشيخة شمسة جائزة تحمل اسـمها للنسـاء املبـدعات، مؤكـدة أن 
ية ذات اإلسهام يف دعم مسـرية الجائزة تستهدف االعرتاف بالفضل وتقديم االمتنان إىل كافة النامذج النسائ

  .)1(التحديث والتنمية عىل أرض الوطن
  :مؤسسات نسائية -7

وترأسـهن   , ومؤسسة التنمية األرسية  , مؤسستان تدعامن املرأة اإلماراتية وهام االتحاد النسايئ العام -
ت املهتمـة بنشـاط وهام مبثابة مظلة حكومية للعديد مـن املؤسسـات والهيئـا  , الشيخة فاطمة بنت مبارك

ويعمـل االتحـاد النسـايئ العـام عـيل تحقيـق االسـتقالل املـادي للنسـاء مـن خـالل   , املرأة والطفل واألرسة
   . مساعدتهن يف انشاء املشاريع الصغرية ونرش برامج التعليم والقراءة يف جميع ارجاء الدولة

ومن انجازات االتحاد   , القوانني القامئة واقرتاحات لتعديل  , كام يقدم االتحاد مشاريع للقوانني جديدة
   . تأسيس املجلس األعيل لألمومة والطفولة ومرشوع الخدمة الوطنية

وترأسها الشيخة منال بنت محمـد بـن راشـد آل مكتـوم، وتسـعي إيل تعزيـز   مؤسسة ديب للمرأة،   -
قيـادة املـرأة   (  حهـا لربنـامجدور املرأة اإلماراتية يف التنميـة واالقتصـاد عـيل أسـاس علمـي مـن خـالل طر 

كام اطلقت مؤسسة ديب للمـرأة   , الذي يهدف إيل إنشاء قاعدة بيانات لقياس تطور وارتقاء املرأة  ) اإلماراتية
  . يف فرباير املايض اسرتاتيجية خمسية لتعزيز دور املرأة يف املجتمع من خالل سن الترشيعات الجديدة

                                                            

  :مركز اإلمارات للدراسات واإلعالم، عىل الربط )1(

http://www.emasc.com/contentdetails.asp?contentId=19449 
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  الرابعاملبحث 
  نسان العاملة ىف دولة اإلماراتمؤسسات حقوق اإل 

تنقسـم مؤسسـات وهيئـات حقـوق اإلنسـان ىف اإلمـارات إىل مؤسسـات حكوميـة رسـمية وأخـرى غـري 
حكومية، وتقوم كل منها بدور معني ىف توفري الحامية الالزمة والالئقة باملواطن اإلماراىت وغري اإلمـاراىت باعتبـار 

   :لنوعني من املؤسسات فيام يىلهذا األخري إنسانا، وميكننا تناول هذين ا
  : )1(مؤسسات ومنظامت حقوق اإلنسان الحكومية) 1

توجد بدولة اإلمارات عدد من املؤسسات الحكومية املعنية بحقوق اإلنسان ىف إشارة إىل اهتامم القيادة 
  :اإلمارتية باإلنسان وحقوقه، نذكر منها

ـطة ديب«  )أ وتعنـى مبهـام تـدريب  31/9/1995سـت يف ديب يف ، وقـد تأس»إدارة رعاية حقوق اإلنسان برش
الرشطة عىل حقوق اإلنسان، ويشمل نشاطها التدريبي ضباطا من مختلف اإلمارات، وأحيانا مـن بلـدان 
الخليج، وتتلقى شكاوى املواطنني يف تعاملهم مع الرشطة، وتضم خمسـة أقسـام للشـكاوى، والخـدمات 

عي، والبحوث والتطوير، والخدمة االجتامعيـة وحقـوق اإلنسـان اإلنسانية واالجتامعية، والتكافل االجتام
وتضم خمسة أقسام للشكاوى والخدمات اإلنسانية واالجتامعية، والتكامل االجتامعي، . )2(مبراكز الرشطة

  . والبحوث والتطوير، وحقوق اإلنسان مبراكز الرشطة
  . 1974، وتأسس عام "االتحاد النسايئ لدولة اإلمارات العربية "  )ب
، وتعمل يف مجال نرش مبادئ حقوق اإلنسـان وتعزيـز "جمعية الحقوقيني"لجنة حقوق اإلنسان يف إطار   )ج

طلبني لتأسيس منظامت حقوق  2005وقد رفضت وزارة العمل والشئون االجتامعية خالل عام . احرتامها
جمعيـة : "وهـي عـىل إشـهار أول جمعيـة أهليـة لحقـوق اإلنسـان 5/2/2006اإلنسان لكنها وافقت يف 
بشأن الجمعيات ذات ) وتعديالته 1974لسنة  6(، طبقا للقانون االتحادي رقم "اإلمارات لحقوق اإلنسان

  ، وقد رصح نائب رئيس الجمعية أنها ستعترب وسيطا)3(النفع العام

                                                            
    .2006/ 2/  6الماراتية ، صحيفة الخليج ا  )1(
،  3دور الرشطة يف تعزيز حقوق اإلنسان وحرياته األساسية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ،  الفكر الرشطي،  مجلد . حسن محمد ربيع ) 2(

 .276 – 257، ص ص 1995، أبوظبى، مارس 4عدد 
 . 1974 ولة االمارات العربية املتحدة، أبوظبى، لد1974لسنة  6راجع ىف ذلك الشأن، القانون االتحادى رقم ) 3(
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تظلـامت بني األفراد والجهات التي تصدر القرارات الحاسمة املتعلقة بحقوقهم، خاصـة فـيام يتعلـق بتقـديم  
املقيمني بالدولة يف ضوء الحقوق التي يفرضها دستور الدولة أو املواثيق الدولية التي وقعـت عليهـا اإلمـارات، 

  . وقد انضمت هذه الجمعية إىل املنظمة العربية لحقوق اإلنسان
لراحـل الـذي أصـدره رئـيس الدولـة ا-"املجلس األعىل لألمومة والطفولة، وميثل قرار إنشاء هذا املجلس   )د

خطوة مهمة عيل صعيد االرتقاء بحقـوق املرأة ، و تتمثـل أهـم -2003يف نهاية شهر يوليو " زايد"الشيخ 
  :)1(أهداف هذا املجلس يف األيت

وضع االسرتاتيجيات ورسم السياسة العامة فيام يتعلق بشؤون األمومة والطفولة والتنسيق بني مختلـف   *
  .القطاعات الرسمية واألهلية املعنية

نرش الوعي االجتامعي بقضايا وحاجات ومشاكل األمومة والطفولة لتشـكيل رأي عـام مسـاند لقضـاياها   *
وتوطيد وتطوير وتوثيق العالقات مع الدول والهيئات واملـنظامت العربيـة واإلقليميـة الدوليـة ،وتـوفري 

  .اية األمومة والطفولة املوارد الالزمة إلنجاز االسرتاتيجيات الوطنية والخطط املتكاملة يف مجال رع
إعداد الدراسات والبحوث ملعرفة اإلحصاءات الدقيقة عـن واقـع األمومـة والطفولـة وتنظـيم املـؤمترات   *

واللقاءات العلمية وإصدار املجالت واملطبوعات التثقيفية ملخاطبة املجتمع واستقطاب اهتاممه بقضـايا 
  .األمومة والطفولة 

هتامم بأوضـاع املـرأة الحقوقيـة يف كافـة املجـاالت ،فـإن بعـض التقـارير لكن رغم ما توليه الدولة من ا
الصادرة عن منظامت دولية توجه انتقـادا للسـلطات اإلماراتيـة بـزعم تغاضـيها عـن محاربـة االتجـار بالبرشـ 

  .)2(،واستخدام النساء فيه
أعـامل قرسـية،  كام وجهت انتقادات مامثلة بخصوص تساهل السلطات يف استخدام األطفال والقرص يف

  .)3(حيث يتم استخدامهم يف سباقات الهجن
  ومع التسليم بأن هناك بعض التجاوزات يف هذا الخصوص، فإن اإلجراءات

                                                            
اإلمـارات العربيـة " عبد العزيز الحامد، ، تحرير يوسف الحسن، حقوق الطفل يف ترشـيعات دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة ، يف ) 1(

 .142 – 123 ، ص ص 1999مركز اإلمارات للبحوث اإلمنائية واالسرتاتيجية ، : الشارقة  -،"املتحدة وحقوق اإلنسان 
  19/1/2006، موقع املنظمة عىل االنرتنت بتاريخ 2006هيومان رايتس ووتش، تقرير تطورات حقوق اإلنسا ن ) 2(
  .2005-2003راجع يف هذا الخصوص، وضع االمارات يف التقارير الصادرة عن منظمة العفو الدولية ،أعوام ) 3(



  العاملية يف مجال حقوق اإلنسان االلتزامات    
  

451 

  

القانونية والترشيعية التي اتخذتها السلطات الحكومية مؤخرا تأيت يف طريق محارصة ظاهرة سـباقات الهجـن  
  .الخطرة والقضاء عليها

كافحة االتجار بالبرش، وتتوىل عملية تنسيق جهود مكافحة االتجـار بالبرشـ عـىل كافـة اللجنة الوطنية مل  )هـ
ويقع من بني مسئوليات هذه اللجنة تطوير األطر الالزمـة . املستويات يف اإلمارات السبع املكونة للدولة

تعلقة باالتجار وتحديث الترشيعات املنظمة للمسائل امل, لتطبيق القانون الجديد ملكافحة االتجار بالبرش
وتوفري املوارد الالزمة لنرش الوعي بالجوانب املتعلقة باالتجـار بالبرشـ وتطـوير بـرامج التـدريب , بالبرش

  .  والتأهيل للجهات والهيئات والعنارص املعنية بالتعامل مع ضحايا جرائم االتجار بالبرش
للجنة مع قدوم الحكومة الجديدة التي وقد تشكلت هذه ا :اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان يف اإلمارات  )ك

، وقد ترأس الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشـئون الخارجيـة ووزيـر 2008تم انتخابها يف عام 
الدولة لشئون املجلس الوطني هذه اللجنة، وبهذا تكون لجنة حقوق اإلنسان من اللجان الوطنية التـي 

  .تقع يف محيط املجلس الوطني االتحادي
عترب اللجنة الوطنيـة لحقـوق االنسـان، عضـو دائـم يف مجلـس حقـوق االنسـان يف جنيـف كمنظمـة وت

حكومية تعني مبراعاة الحقوق املكفولة لالفراد يف دولـة االمـارات مـن خـالل التعـاون والتنسـيق والتوصـيات 
ت يف املجـاالت املتبادلة مابني املنظامت املتخصصـة يف مجـال حقـوق االنسـان والعمـل عـىل تعزيـز التطبيقـا

  .)1(االجتامعية والسياسية واالقتصادية والثقافية لسكان دولة االمارات
  :مؤسسات ومنظامت غري رسمية ) 2

هناك العديد من املنظامت غري الحكومية التى جعلت من الدفاع عـن حقـوق اإلنسـان، هـدفا رئيسـيا 
  :لسائر نشاطاتها، ومن هذه املنظامت، نذكر اآلىت

ات حقوق اإلنسان يف اإلمارات العربية املتحدة، وتعمل هذه الشبكة عىل تجميع إصدارات شبكة معلوم  )أ
مؤسسات حقوق اإلنسان العاملة يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا والصادرة باللغـة العربيـة يف 

  . موقع واحد، وذلك من خالل التعاون مع العديد من املؤسسات املحلية واإلقليمية

                                                            
 2009أبريل  22، 2624: العدد -،  الحوار املتمدن )1(نظرة من الداخل ....حقوق االنسانابراهيم اسامعيل، يف التجربة االماراتية يف )  1(

.  
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سجن اإلمارات، وهو موقع متخصـص يف توزيـع املعلومـات والتقـارير املتعلقـة بتجربـة السـجناء موقع   )ب

األبرياء القابعني وراء القضبان واملحرومني من حقوق اإلنسان األساسية املقررة واملعرتف بهـا ىف اتفاقـات 
  .حقوق اإلنسان الدولية

العـامل املهـاجرين يف اإلمـارات العربيـة ، وهى منظمة مكرسة لتحسني حقـوق »ما يف واسطة«منظمة    )ج
من قبل مقاولني يعملون يف صناعة الـنفط يف أبـو ظبـي  2005وقد تأسست هذه املنظمة عام . املتحدة

  .   )1(كوسيلة لجذب االنتباه الدويل إىل محنة العامل املهاجرين يف دولة اإلمارات العربية املتحدة
   :جال حقوق اإلنسانإشادات دولية مبا أحرزته اإلمارات ىف م
التابعـة لألمـم املتحـدة بجهـود دولـة اإلمـارات العربيـة ) سريد(أشادت لجنة مكافحة التمييز العنرصي 

املتحدة، عىل ما قدمته من تقرير شامل ورصيح عن أحوال حقوق اإلنسان وأوضاعه يف الدولة، مام يعكس إن 
مـع األمـم املتحـدة، وأنهـا تتقـدم بخطـى ثابتـة ىف  دولة اإلمارات العربية املتحدة قد رفعت مستوى تعاونهـا

االتجاه الصحيح، حيث اعرتفت اللجنة بـأن دولـة اإلمـارات أخـذت إجـراءات جـادة ملكافحـة االتجـار بالبرشـ 
  . وجرائم منظمة أخرى

عىل استغالل دولة اإلمارات العربية املتحدة لنجاحاتها وانجازاتها لتحقيق املزيد ) سريد(وقد أكدت لجنة 
من التقدم ىف مجال حامية وصيانة حقوق اإلنسان، خاصة وأن دستور دولة اإلمارات يضمن للمواطن اإلمـاراىت 
حقوقه اإلنسانيه كافة، األمر الذى يعنى أن القانون األعـىل واألسـمى بدولـة اإلمـارات، مل يخـرج عـن القواعـد 

  . )2(تعلقة بهذا املجالالدولية لحامية حقوق اإلنسان ىف تناوله للعديد من املوضوعات امل
ولعله من املفيد ىف هذا السياق، اإلشارة إىل تقديم دولة اإلمارات  لتقريرها حـول اتفاقيـة القضـاء عـىل 
ـي يف جنيـف، حيـث اسـتعرض الـدكتور  ـي أمـام لجنـة مكافحـة التمييـز العنرص جميع أشكال التمييـز العنرص

القانونية واملنظامت الدولية، أهم اإلنجـازات التـي  عبدالرحيم يوسف العويض مساعد وزير الخارجية للشئون
حققتها الدولة يف مجال مكافحة التمييز العنرصي سواء عىل مستوى الترشيعات الوطنية أو عىل مستوى تنفيذ 

  . أحكام وبنود االتفاقية

                                                            
(1) http://www.arabhumanrights.org/countries/organizations.aspx?cid=21  
  

 .الدستور االتحادى لدولة اإلمارات العربية املتحدة: راجع ىف ذلك) 2(
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اية حقـوق عىل احرتام ورع 1971وأكد التقرير ان دولة اإلمارات العربية املتحدة عملت منذ نشأتها عام 
اإلنسان وضمنت ذلك دستورها وترشيعاتها الداخلية وكان مـن أهـم أهـدافها الخارجيـة االنضـامم لالتفاقـات 

لالتفاقيـة الدوليـة للقضـاء عـىل جميـع أشـكال  -كـام أسـلفنا–الدولية املتضمنة تلك الحقوق، فكان انضاممها 
واملناداة دامئا يف املنابر الدولية واإلقليمية مبنع ، حيث عملت عىل االلتزام بأحكامها 1974التمييز العنرصي عام 

التمييز العنرصي وحق العيش للجميع بـدون متييـز بسـبب العـرق أو الجـنس أو اللـون أو النسـب أو األصـل 
القومي أو االثني، بل وتواصل انضامم الدولة إىل اتفاقات أخرى منها اتفاقية حقوق الطفـل واتفاقيـة مكافحـة 

  . ييز ضد املرأة واتفاقية حقوق املعاقنيكافة أشكال التم
وجاء من بني محاور التقرير، التأكيد عىل الحريات والحقوق الخاصة بجميع املواطنني، كحظر التعـذيب 
والحبس التعسفي واالعتقال واحرتام الحريات املدنية مبا يف ذلك حرية التعبري والصحافة والتجمعات السـلمية 

قة أن هذه املبادئ تندرج ضمن مقومات الدين اإلسالمي الذي يعد أحد املرتكـزات والحقي.. والحريات الدينية
  . التى يقوم عليها مجتمع دولة اإلمارات العربية املتحدة
  الخامساملبحث 

  مشكلة البدون وموقف دولة اإلمارات منها
خونة عـىل أصبحت مشكلة البدون، الذي تشابكت خيوطها منذ أكرث من أربعة عقـود، أكـرث امللفـات سـ

سطح الحياة السياسية واالجتامعية وتحديدا الحقوقية بدولة اإلمـارات يف الوقـت الـراهن، خاصـة بعـد تبنـي 
أصوات برملانية واجتامعية معاناة أبناء هذه الفئة التي حرمت من أبسط الحقوق، فاملعاناة تتسع لتشمل كـل 

  :اط التاليةيشء، لكن أبرزها أشكال هذه املعاناة ميكن إبرازه ىف النق
  :رخصة القيادة : أوال

ال مينح أبناء غري محددي الجنسية رخصة قيادة للسوق، وال يـتم تجديـد الـرخص القدميـة التـي حصـل 
عليها أصحابها قبل سنوات، اذ ترفض وزارة الداخلية بدوبة اإلمارات ممثلة ىف إدارة املرور منح أي شخص مـن 

قضاء احتياجاته واحتياجات أرسته، ومن يتمكن مـن تجديـد رخصـة رخصة قيادة متكنه من التنقل ل» البدون«
  .قيادته يقترص تجديدها عىل عام واحد فقط
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  :شهادات امليالد والوفاة: ثانيا

ضمن كشوفها، اذ ترص عـىل عـدم مـنح هـؤالء األطفـال شـهادة » البدون«ال تدرج وزارة الصحة املواليد 
عديل وضعه يك مينح مولوده شـهادة مـيالد، ويف املقابـل ال تعطـى ميالد تثبت والدتهم وتطلب من ويل األمر ت

شهادة وفاة، اذ يجد أبناء تلك الفئة صـعوبة بالغـة عنـد تقييـد موتـاهم يف سـجل » البدون«أرس املتوفني من 
  .املتوفني، ويطلب من عائلة املتوىف أن يقوموا بتعديل أوضاعهم يك مينحوا تلك الشهادة

   :لطالقعقود الزواج وا: ثالثا
يجد أبناء البدون صعوبة بالغة يف توثيق عقود الزواج والطالق، اذ ال متنح ادارة التوثيـق بـوزارة العـدل 

ـعي«اإلماراتية عقود الزواج أو الطالق لغري محددي الجنسية، كام أوصت  الـذي لديـه تفـويض » املـأذون الرش
اىل » البـدون«د هـذه الفئـة، األمـر الـذي دعـا بتوثيق عقود الزواج خارج أسوار وزارة العدل بعدم توثيق عقو 

عىل الطريقة القدمية، اذ » عقد قران«توثيق عقود زواجهم خارج وزارة العدل عن طريق املأذون أو اللجوء اىل 
يقوم أحد الشيوخ بعقد الزواج من دون أوراق رسمية ثم يقوم الزوج بعـد ذلـك برفـع دعـوى أمـام املحكمـة 

  .ليثبت زواجه
   :عليمالت: رابعا

املقيمني بدوبة اإلمارات، االلتحاق باملدارس الحكومية لتلقي العلـم مـا دفعهـم » البدون«ال يحق ألبناء 
إىل التسجيل يف املدارس الخاصة رغم ضيق ذات اليد الذي يعاين منه الغالبية األمر الذي أوجـد األميـة، فهنـاك 

الحصول عـىل » البدون«الباهظة، ومن قدر له من  أرس ال متلك قوت يومها وال ميكنها تحمل مصاريف التعليم
الثانوية فإنه ال يستطيع االلتحاق باملعاهد التطبيقيـة أو الجامعـة، واملـدارس الخاصـة تسـتغل هـذه الفرصـة 

  وتفرض الرسوم الباهظة
   :العالج: خامسا

ال يتوقـف دفع مائة درهم  عند مراجعة املستشـفيات الحكوميـة، و » البدون«فرضت وزارة الصحة عىل 
مسلسل الدفع عند هذا الحد، وإمنا هناك رسوم لألشعة والتحاليل، فضال عن دفـع مائـة درهـم عـن كـل يـوم 

  .وهذه الرسوم ال تعفي غري محددي الجنسية من التأمني الصحي, يف املستشفى» البدون«ميضيه 
   :التوظيف: سادسا

  نع عليهم العمل يف، إذ مي»البدون«ال تقوم وزارات الدولة بتوظيف أبناء فئة 
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القطاع الحكومي بشكل قاطع، كام أوعز اىل القطـاع الخـاص بعـدم تـوظيفهم وان كـان هـذا القطـاع يتسـم  
وقــد زاد تضــييق الخنــاق بدرجــة كبــرية . بتفــاوات درجــات االلتــزام ىف شــأن توظيــف البــدون داخــل إداراتــه

  يف السنوات األخرية، اذ منعوا » البدون«عىل
نة مهام كانت صعوبتها ومهام كانت قلة املردود املادي لها، ونجم عن عـدم وجـود أي من مزاولة أي مه

اقرتبوا من األربعني غري متـزوجني نظـرا لضـيق » البدون«وظيفة عزوف الكثريين عن الزواج، فهناك شباب من 
  .ذات اليد

   :التملك: سابعا
ه، عدم متكن أبناء هـذه الفئـة عىل هوية رسمية من أي جهة حكومية ترتب علي» البدون«عدم حصول 

من تسجيل بيوتهم و سياراتهم بأسامئهم، كام انهم يلجئون اىل أقربائهم أو أصدقائهم حينام ينوون رشاء سيارة 
  .أو منزل لتسجيل ذلك عىل أسامء غريهم 

   :وثائق السفر: ثامنا
حرض تقريرا طبيا يثبـت عىل جواز سفر اال يف حدود ضيقة جدا، فعىل أي منهم أن ي» البدون«ال يحصل 

انه يعاين من مرض وال يوجد يف االمارات عالج لهذه املرض، ويف بعض األحيان ال مينح ذلك الجواز رغم حصوله 
  .عىل تقرير طبي ، واذا منح جواز سفر فانه يكون لسفرة واحدة ويسحب فور عودته اىل البالد

بري من املواطنني الذين ال يحملـون هويـة أو وقد يتساءل الكثريون عن املتسبب الرئيس يف وجود عدد ك
يف االمارات ، وعىل من تقع مسئولية تفاقم املشـكلة واسـتمرارها ) البدون( إثبات مواطنة وهم ما يسمى بفئة

ولتوضيح األمر البد مـن الرجـوع اىل التـاريخ السـيايس لالمـارات واسـتقراء املـايض بعـني ثاقبـة , اىل يومنا هذا
  .منصفة

لشعب االمارايت مـن خلـيط مـن قوميـات مختلفـة نزحـت اىل هـذه املنطقـة مـن املنـاطق لقد تشكل ا
والبدون هم فئـة مـن مـواطني . املجاورة يف الجزيرة العربية والعراق وايران والشام وأقليات من مناطق أخرى

يت، وتـرفض هذا البلد من الذين ينتمون اىل األعراق والقوميات نفسها التي جـاء منهـا معظـم الشـعب االمـارا
  .الحكومة االماراتية االعرتاف بهم كمواطنني وتحرمهم من أبسط الحقوق االنسانية فضال عن الحقوق الوطنية

والجدير بالذكر أن أكرثية البدون هم من أبناء البادية الرحل من قبائل شـامل الجزيـرة العربيـة الـذين 
بني دول املنطقة، يضاف اليهم أعـداد مـن النـازحني استقر بهم املقام يف االمارات بعد ظهور الحدود السياسية 

  من الشاطئ الرشقي للخليج من عرب
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عندما قـام االتحـاد بـني هـذه  1971وقد بدأت هذه املشكلة عام , وعجم بالد اليمن وعامن والعراق و إيران 
االستقالل اذ مل  االمارات السبعة، حيث صدر قانون الجنسية يف االمارات ، وبرزت اىل السطح بشكل واضح بعد

يعالج القانون أمر من طالب بالجنسية بعد هذا التاريخ اىل أن تفاقمت املشكلة وقـد كانـت الحكومـة خـالل 
العقود الثالثة األوىل من تنامى مشكلة البدون تتعامل مـع  هـذه الفئـة كمـواطنني لحاجتهـا اىل جهـودهم يف 

الدولة خصوصا وزاريت الداخلية والـدفاع، حيـث كـانوا فكانت تقبل توظيفهم يف مختلف وزارات , خدمة البالد
ولكـن مـع مـرور الوقـت، بـدأت , وكان يقبل أبنـاؤهم يف املـدارس الحكوميـة, يشكلون نسبة كبرية جدا فيهام

الحكومة تتنكر لحقوقهم شيئا فشيئا، حتى وصل بهـم الحـال اىل الوضـع الحـايل، حيـث أصـبحت تلـك الفئـة 
الكريم يف االمارات ، فال هوية تعريف وال إذن بالعمـل وال حـق بالتطبيـب  محرومة من أبسط حقوق العيش

  .وال التعليم وال التزويج وال غريها من الحقوق األساسية املوثقة يف اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان
 )البدون( عليهم اليوم فئةوعىل أية حال، ال ميكن ان نعي حجم مشكلة املواطنني بال هوية الذين يطلق 

ما مل نسرتجع الوضع التاريخي لهؤالء خصوصا ان هناك من مل يعد يربط أسباب املشـكلة مبـا ميكـن أن يرتتـب 
عليه الحل بالصورة املطروحة حاليا ، فقد أخفـق عـدد كبـري مـنهم يف الحصـول عـىل الجنسـية، بسـبب تـأثري 

لقامئة عىل منح الجنسية، األمر الذي العوامل القبلية والطائفية والقناعات الشخصية عىل سلوك أعضاء اللجان ا
ضيع حقوق الكثريين من املواطنني املقيمني يف البالد منذ عقود طويلة من الزمن فضال عن األميـة املنترشـة يف 
أوساط املواطنني آنذاك، والتي ساهمت بفاعلية يف التأثري السلبي عىل استيعاب النـاس ألهميـة الحصـول عـىل 

د كانت متر بفرتة انتقالية من املجتمع البدايئ القبيل إىل مجتمع املؤسسات املدنيـة الجنسية، وخصوصا ان البال 
والنظام الدستوري ولعل عوائد بيع الفط واسـتثامراته كانـت أبـرز األسـباب التـى دفعـت نحـو هـذا التحـول 

  .املؤسىس والدستورى
اتية وعدم اهتاممها إليجـاد حـل وال يخف عىل أحد من املتابعني مللف البدون، أن تباطؤ الحكومة اإلمار 

مبكر للمشكلة البدون منذ البداية، قد أدى اىل تفاقمها لتصبح مع مرور الوقت معضلة يصعب حلها كام هـي 
  . وقد يكون هذا التباطؤ هو السبب األسايس ىف هذا التفاقم, عليها اآلن

ن دول عربيـة وأجنبيـة وتدعي الحكومة أو من ميثل وجهة نظرها، أن هـؤالء البـدون هـم مواطنـون مـ
  أخرى، قدموا إىل اإلمارات يف نهاية الستينات وبداية السبعينات
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مـن ) البـدون(للعمل، ثم قاموا بإخفاء جوازاتهم وهويـاتهم، رغبـة مـنهم يف االسـتفادة مـام كـان يتمتـع بـه  
عن كونه غري قابلة  هذا اإلدعاء من جانب حكومة اإلمارات ال ميكن ان يكون قابل للتصديق، ناهيك. امتيازات

للتعميم أيضا ليكون هو القاعدة، حتى وإن وجدت بعـض الحـاالت التـي هـي مـن هـذا النـوع الـذى إدعتـه 
  :الحكومة، إال أنها حاالت نادرة ال ترقى إىل مستوى الظاهرة، وذلك لألسباب التالية

ل الجغرافيــة للمــواطنني ال تختلــف عــن األصــو ) البــدون ( األصــول الجغرافيــة لهــذه الفئــة مــن رشيحــة :أوال
االماراتيني اليوم، بل ال يختلف اثنان عىل أن املجتمع االمارايت خلـيط مـن قوميـات وعرقيـات متجانسـة 

  .متاما نزحت إىل املنطقة من الدول املحيطة واملجاورة
تـى أو ح-، فهل ميكن تصـديق ان نصـف هـذا العـدد 1990كان يقدر عدد فئة البدون باآلالف قبل عام  :ثانيا

بأنهم مواطنون من دول عربية أخرى دخلوا اإلمارات وأخفوا جوازاتهم ووثائقهم، دون أن يكـون  -ربعه
  !هزة األمن دور يف ضبط تلك املامرسة غري الدستورية؟ألج

وملاذا مل تعلن عن خطورة تلـك الظـاهرة ! ملاذا تجاهلت الحكومة هذا التسيب األمني طوال تلك الفرتة؟ :ثالثا
  !السادس أو السابع أو الثامن من القرن املايض قبل أن يرتفع العدد ؟يف العقد 

كيف تقبـل الحكومـة أن يعمـل هـذا الكـم الكبـري مـن الـذين أخفـوا جـوازاتهم وهويـاتهم يف القطـاع  :رابعا
  !الحكومي والخاص طيلة العقود املاضية؟

حدودية التي تسجل دخـول وخـروج األفـراد، ملاذا مل تبارش الدولة يف فتح سجالتها الرسمية ملنافذها ال :خامسا
  !؟)البدون(يدعي اليوم بأنه من فئة فتكشف تاريخ قدوم من 

لو قبلنا جدال تلك الدعوى أو االدعاء الحكـومى، وأن بعـض األفـراد أخفـوا جـوازاتهم وهويـاتهم، وأن  :سادسا
إىل هـذا الوجـود وهـم ال  الحكومة خدعت وقبلتهم، فام ذنب الجيل الثاين والجيل الثالث الذين ظهروا

  !.يعرفون إال دولة اإلمارات وطنا لهم، ومل يقبلوا إال أرضها مالذا للعيش واالستقرار؟
وتأسيسا عىل ما تقدم ومبناقشـة تلـك التسـاؤالت املهمـة، ال ميكـن أن تكـون تلـك الـدعوى الحكوميـة، 

وأبنـاء » البدون«املنتمني لتلك الرشيحةمنطقية، خصوصا وأن هناك تداخال كبريا يف األنساب بني عدد كبري من 
  املجتمع االمارايت، مام يؤكد أن
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  .األغلبية الساحقة من تلك الفئة قد  ظلمت حقا يف عدم متكينها من الحصول عىل هذا االستحقاق 
كام انه خالل العقود الخمسة املاضية، قامت الحكومة باإلعالن عن فتح لجان للتجنيس أكـرث مـن مـرة، 

لجان ملنح الجنسية التي تشكلت يف الستينات، حيث منحت تلك : اوال: ك اللجان عىل ثالثة انواع هيوكانت تل
لجان تسجيل للمطالبة بالجنسية، وهذه لجان فتحت أكرث من مـرة منـذ : وثانيا. اللجان الجنسية لبعض األفراد

س لتسجيل أسامئهم، ثـم تقـوم منتصف الستينات وحتى مطلع الثامنينات، ولكنها يف كل مرة كانت تدعو النا
وهذه اللجنة ـ األخرية ـ هي نفسها فاقدة للرشعية القانونية؛ . باغالق باب التسجيل بدون اعطاء اية ايضاحات

تلك الفئة التي ال ميكن أن ينطبـق عليهـا صـفة املقيمـني بصـورة غـري , »البدون«ألنه ال عالقة ملسامها بقضية 
ونية هو ذلك اإلنسان الذي يدخل بلدا ما وال يعلن عن وجـوده يف ذلـك البلـد، قانونية، فاملقيم بصورة غري قان

  .مولودون يف مستشفيات االمارات ومسجلون رسميا يف سجالتها» البدون«بينام األكرثية الساحقة من 
، » البـدون«من هنا ال ميكن أن نعفي الحكومة من مسئولية ما آلت إليـه أوضـاع تلـك الفئـة املظلومـة

 ظل وجود تلك التجاوزات الكثرية والكبرية التي بال شك قد دفع مثنها عرشات األلوف مـن العوائـل خصوصا يف
  .يف هذا البلد ظلام وجورا» البدون«

إن الحقيقة التى يجب أال تغيب عن أذهان املهتمني بحقوق اإلنسان، تتمثل ىف أن هنـاك مأسـاة كامـاة 
سلبت اإلرادة؛ ألن قيودا فرضت علـيهم تحـول دون حصـولهم عـىل ، تلك الفئة التى »البدون«األركان يعانيها 

أبسط الحقوق املدنية التي كفلتها لهم رشيعة السامء ناهيك عن الترشيعات البرشية، فضال عن معاناتهم من 
فهم فئة مل يسعفها القدر يف الحصول عىل هوية إثبات مواطنـة، , الحرمان بكل ما تعني تلك الكلمة من معنى

فها هم يعانون الحرمان من حق السـفر حيـث ال يسـمح لهـم باقتنـاء . يهم كل أنواع الظلم واملذلةفصبت عل
وهـا هـم يعـانون . فيمنح جواز سفر أو تذكرة مرور فقـط» املصلحة«وثيقة سفر، إال يف حاالت نادرة تقتضيها 

.  القطـاع الحكـوميالحرمان من حق العمل فال يسمح لهم بالتوظيف يف القطاع الخاص ناهيك عن العمـل يف
وها هم يعانون الحرمان من حق التعليم فال يسمح ألبنائهم بالدراسة يف املدارس الحكومية ما أدى هذا القرار 

وها هم يعانون الحرمان من حق امللكية، فـال . الالانساين الظامل اىل تفيش االمية بني عرشات اآلالف من أبنائهم
  .ت وال السيارات وال غريها من الوسائل التي تتطلب وثائق اثبات الهويةتسجل بأسامئهم العقارات وال الرشكا
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فضال عام تقدم فهم يعانون الحرمان من حق توثيق الزواج والطالق الرشعيني، فال توثق املحـاكم عقـود 
 كام. زواجهم، وإذا تزوج أحدهم من دون توثيق يف املحكمة يحاكم كمرتكب جرمية زنا، كام أن طالقه ال يوثق

يعانون الحرمان من حق العالج، فعىل مريضهم دفـع مائـة درهـم للمستشـفى، والـوالدة تكلـف هـذه الفئـة 
ويعانون من حرمان مواليدهم من حق الحصول عىل شهادة ميالد، بل إن الطامـة الكـربى , خمسة آالف درهم

  .مواتهمأن أمواتهم يعانون الحرمان أيضا، فال يحق لهم أيضا الحصول عىل شهادة وفاة أل 
أضف إىل مسلسل املعاناة، الحرمان من حق الحصول عىل رخصة قيادة سيارة، ومـن كـان مـنهم يحمـل 
رخصة قيادة وانتهت صالحيتها ال تجدد وكل هذه مخالفة ألبسط مقررات املنظامت الدولية وحقوق اإلنسـان 

  .التي وقعت عليها الحكومة اإلماراتية
كنتيجـة طبيعيـة للمنـع مـن العمـل، رغـم أن أكـرثهم » البـدون«لقد استرشى الفقر املفروض عيل فئة 

هذا املنع من العمل يف القطـاعني الخـاص والعـام، جعلهـم عرضـة لالسـتغالل، اذ , ميلكون الطاقات والكفاءات
  يقوم بعض أصحاب األعامل باستغالل وضعهم 

  .أمامهم خيار لالمتناع  املرتدي عرب تشغيلهم يف أغلب األحيان بربع الراتب الطبيعي تقريبا، وليس
ومن املؤكد أن انتشار األمية بني هذه الفئة، قد جاء لصعوبة تعليم أبنائهم، ألن تعليمهم يف املدارس 

يتطلب مبالغ كبرية ال تستطيع العائلة توفريها،  - بعد حرمانهم من التعليم يف املدارس الحكومية -الخاصة 
األرس إىل التوقف عن تعليم بناتهم يف بداية األمر، وآثرت تعليم  وهي املمنوعة من العمل أصال، فاضطرت أكرث

األوالد فقط دون البنات، ثم تطور األمر إىل التوقف عن تعليم كل األبناء أو االكتفاء بدخول بعضهم سنة 
فاإلنسان , وبعضهم اآلخر يف السنة األخرى، مام أدى اىل التأخر العلمي واإلحباط وارتفاع نسبة االنحراف

الجاهل املمنوع من الدراسة والعمل واملحتاج للعيش يف الوقت نفسه، سيضطر إىل اللجوء إىل مختلف 
  .الوسائل لتوفري لقمة العيش

كام أن ارتفاع تكاليف الكشف الطبى واملتابعة مع األطباء يف املستشفيات أدى إىل إحجام أرس هذه 
اء، األمـر الـذي يـؤدي إىل تفـاقم األمـراض الفئة املظلومـة يف كثـري مـن األحيـان عـن متابعـة األطبـ

  .وانتشارها، والتأخر يف عالجها، وبالتايل يهدد بكوارث صحية
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ومن اآلثار الطبيعية للجهل والفقـر والضـغوط النفسـية، سيصـل اإلنسـان اىل مرحلـة يتمـرد فيهـا عـىل 

الـذي يـرى نفسـه قـادرا عـىل  القانون وبالتايل يلجأ اىل الجرمية والعنف كأسلوب وحيد ألخذ حقـه، فاالنسـان
  .العمل، ولكن القانون يحرمه ظلام وجورا بال سبب وال ذنب، لن يجد بدا من الوقوع ىف رشك الجرمية

ونتيجة لذلك، فإنه من الطبيعي أن يفقد املجتمع األمن، وتزداد جرائم القتل والسطو والرسقات 
كام أن هذه اآلثار السلبية باتت مل تقترص عىل , يةواملخدرات وتتفاقم األمراض وتتفىش املامرسات الال أخالق

وهنا تكمن الطامة الكربى التي لن , تلك الفئة املظلومة فقط، وامنا امتدت لتطول املجتمع اإلمارايت بأرسه
  .سبحانه أحدا هنا من تحمل تبعات مسئولياتها الـلـهيعفي 

بدون الـذين مل يعـدلوا أوضـاعهم لـدى وىف إحدى السنوات اتجهت نية الحكومة اإلماراتية للفتك بال
وزارة الداخلية، من خالل اتهـامهم بعـدة تهـم منهـا، التزويـر يف مسـتندات رسـمية، واإلدالء ببيانـات غـري 

ولـوال أن  النيابـة العامـة، قضـت بضـعف األدلـة التـي قـدمتها . صحيحة، ودخول البالد بشكل غري رسـمي
  .اولة غض الطرف عنها، لزادت مأساة هؤالء البدونالحكومة، مام دفع الحكومة إىل الرتاجع ومح

وإننا ندعو حكومة اإلمارات العربيـة املتحـدة مـن واقـع مطالعـة مشـكلة البـدون، أن تنظـر بعـني  
) عليـه الـلــهرحمة (الرحمة املعهودة عنها وعن القيادة السياسية الراحلة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان

منطلـق أن هـؤالء عاشـوا عـىل أرض اإلمـارات الطـاهرة ؛ من )الـلـهحفظه (ومن بعده الشيخ خليفة بن زايد
فالحاصل مع البدون وهـم . وطنهم وحضنهم الداىفء الذى مل يجدوا غريه طوال حياتهم - وال زالت–فكانت هى 

بكل بساطة، أربعة أجيال ولدت وعاشت عىل أرض اإلمارات من قبـل  ظهـور الـنفط واالسـتقالل واالتحـاد بـني 
مارات السبع وقانون الجنسية، ما كان يجـب أن يتطـور إىل الحـد الـذى تصـبح فيـه هـذه الفئـة بـني عشـية اإل 

  .وضحاها، توصم باإلقامة غري القانونية
وميكن القول بأن حسم دولة اإلمارات لقضية البـدون لـيس صـعب املنـال خاصـة وأن هـذه الدولـة 

ني أوائل الدول العربية وىف مرتبـة متقدمـة بـني دول تتمتع بسجل جيد يف مجال التنمية البرشية، يضعها ب
العامل، دليل ذلك أنها كانت من بني خمـس دول عربيـة حـازت عـىل أكـرث مـن خمـس نقـاط طبقـا ملـؤرش 

  مدركات الفساد يف تقرير
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  . )1()دولة عىل أقل من خمس نقاط 159حازت أكرث من ( 2005منظمة الشفافية الدولية لعام  
ه ال يسعنا سوى التأكيد عىل أن دولـة اإلمـارات رغـم كـل مـا توصـلت إليـة مـن وعىل أية حال فإن

مكانة دولية ىف سجل حقوق اإلنسان، إال أن هناك بعـض الصـعوبات التـى تقـف دون حـدوث تقـدم ىف 
  : )2(مجال ضامنات حقوق اإلنسان، نوجز هذه الصعوبات فيام يىل

ويفرز ذلـك ظـواهر سـلبية يف , ة كبرية من قوة العملتنظيم أوضاع العاملة املهاجرة، التي متثل نسب  )1
، وعدم شمول الضـامنات القانونيـة الـواردة يف قـانون "الكفيل"مجال حقوق هذه العاملة مثل نظام 

  . العمل لعامالت الخدمة املنزلية وعامل الزراعة
حرم املـرأة اإلماراتيـة تتعرض النساء للتمييز مبوجب قوانني الدولة، مبا يف ذلك قانون الجنسية الذي ي  )2

ونتيجة لذلك يعاين هؤالء األطفال من قيـود شـديدة , املتزوجة من أجنبي أن متنح جنسيتها ألطفالها
كـام , حيث يلتزمون بدفع مرصوفات عالية للتعلـيم العـايل, عىل حقوقهم يف اإلقامة والتعلم والعمل

املحلية واملؤسسات االتحادية مـن تغطيـة كام متنع املرأة بعض الدوائر . يعتربون مبثابة عامل أجانب
  . وجهها أثناء الدوام

تعاين البالد من ظاهرة االتجار يف البرش حيث جذبت الطفرة االقتصادية عصـابات الجرميـة املنظمـة   )3
للقيام بأنشطة تقع يف نطاق هذه الجرمية، من بينها استقدام فتيـات للـبالد تحـت مـربرات مختلفـة 

  . الستغاللهن جنسيا
ـوع قـانون  2007فرباير  5يف خطوة إيجابية، طرحت الحكومة االتحادية يف   )4 عىل شبكة اإلنرتنـت مرش

  جديد للعمل للنقاش العام، وقد خلصت منظمة هيومان

                                                            
   :عىل الرابط" مارات أقل الدول العربية فسادا اإل : منظمة الشفافية العاملية ) 1(

 www.4eqt.com/vb/thread3004.html - 44k   
،  ص 2003،  لندن ، خريف 35محمد أبو رسيع ، اإلمارات بني تحديات الخارج ومتغريات الداخل ، مجلة شؤون خليجية ، العدد ) 2(

 .68ـ  67ص 
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ـوع القـانون إىل أنـه يخـالف املعـايري )  Human Rights Watch(رايتس ووتـش   يف تحليـل مطـول ملرش
من أي أحكام تتعلق بحق العمـل يف التنظـيم واملفاوضـة الجامعيـة، الدولية يف بعض أحكامه، حيث يخلو 

ويعاقب العامل املرضبني، وال يكفل حامية لعامل الخدمة املنزلية، وعامل القطاع العـام، وعـامل الحراسـة، 
ومل يعكـس القـانون قـرار محكمـة الـنقض . ومعظم عامل الزراعة والحدائق مبا يجعلهم عرضة لالسـتغالل

  . ، والذي يقيض مبنع أرباب العمل من مصادرة جوازات سفر مستخدميهم2000لعام الصادر يف ا
مرشـوع قـانون اتحـادي بشـأن  2006أقرت اللجنة الوزارية للترشيعات برئاسة وزير العدل يف يوليو   )5

مكافحة االتجار يف البرش، وكذلك مرشـوع قـانون اتحـادي آخـر بشـأن تعـديل بعـض أحكـام قـانون 
وع القانون عرف جرمية االتجار يف البرش عىل أنها تشـمل جميـع أشـكال االسـتغالل العقوبات، ومرش 

الجنيس أو السخرة، أو الخدمة قرسا، أو االسرتقاق، أو املامرسات الشبيهة بالرق أو االستعباد، أو نـزع 
 األعضاء، كام جرم القانون الجامعات املنظمة التي ترتكب هذه الجـرائم، بعقوبـة تصـل إىل السـجن

ويـنص أيضـا عـىل . املؤبد، كام يعاقب كل رشيك يف هذه الجرميـة بـأي طريقـة مـن طـرق االشـرتاك
  .تشكيل لجنة وطنية ملكافحة جرائم االتجار يف البرش

عدم تعامل حكومة اإلمارات العربية املتحدة مع ملف البدون بشكل يليق باملكانـة التـى ارتقتهـا ىف   )6
تى أدخلت الفرحة عىل كثري من شعوب العـامل الفقـرية، ال ينتظـر مجال حقوق اإلنسان، فاإلمارات ال

منها أن تتواىن ىف رفع املعاناة عن كاهل فئة من البرشـ يعيشـون عـىل أرضـها وهـم البـدون، أولئـك 
الذين كتب عليهم العيش عىل أرض اإلمارات بدون جنسية، ويبحثون عن مـن يلملـم شـتاتهم وإنـه 

لرشيدة بل والرحيمة للشيخ اإلنسان خليفـة بـن زايـد آل نهيـان رئـيس مللموم قريبا ىف ظل القيادة ا
  .الدولة وهو مبثابة خري خلف لخري سلف

  :أما بالنسبة ألهم الربامج املستقبلية لتعزيز حقوق اإلنسان بدولة اإلمارات، فهي
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دي تعهد الحكومة مبواصلة تطوير املشاركة الشـعبية، ودعـم صـالحيات املجلـس الـوطني االتحـا  )1
 . الذي تقترص صالحياته عىل مهام استشارية

والتـي تصـنف  –تتبنى الدولة جهودا للقضاء عىل انتهاكات حقوق األطفال العاملني يف سباق الهجن   )2
 2005حيث أصدر رئيس الدولة مرسوما اتحاديـا يف يوليـو عـام  -كمظهر من مظاهر االتجار يف البرش

الثامنة عرش من العمر أو أكرب، ونص القانون عىل حـبس  يفرض أن يكون جميع متسابقي الجامل يف
  .أو تغرميهم ماال يقل عن خمسني ألف درهم, املخالفني مدة ال تقل عن ثالث سنوات
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  الفصل الثالث
   الكويت واتفاقات األمم املتحدة لحقوق اإلنسان

األول فيتنـاول سيكون تناولنا ملوضوع هذا الفصـل مـن خـالل أربعـة مباحـث رئيسـية أمـا املبحـث 
حقوق اإلنسان ىف الدستور الكويتى بقدر من التفصيل والتأصيل،  فيام تناول املبحث الثاين اتفاقـات األمـم 
املتحدة لحقوق اإلنسان التى انضمت إليها دولة اإلمارات وتحفظاتها عليها وتلك التى مل تنضم إليها، بيـنام 

ن التى تتمتع بالسخونة والحيوية ىف الكويـت ويتصـدرها ركز املبحث الثالث عىل أبرز قضايا حقوق اإلنسا
وأخريا، تناول املبحث الرابع، مؤسسات حقوق اإلنسان العاملـة . قضايا املرأة والبدون وحرية الرأى والتعبري

  . ىف دولة الكويت
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  املبحث األول
  حقوق اإلنسان ىف الدستور الكويتى

، قد رسخ عدة مفاهيم مهمة عىل أرض الكويت، 1990م ال يخف عىل أحد أن الغزو العراقي للكويت عا
فقد عشق املواطن الكويتى للوطن وبات هو اآلخر موضع اهتامم ورعاية الدولة، وهو مـا دفـع نحـو تحقيـق 
التوازن بني الحقوق االقتصادية ونظريتها السياسية باعتبار هذه األخرية حقوقا طبيعية لإلنسان الـذي شـارك يف 

أسـفرت عـن حـل الربملـان وتجميـد الحيـاة  1986صة بعد أن شهدت البالد أزمة سياسية عام تحرير بالده، خا
الدستورية يف البالد إال أن السياسات التي اتبعت فيام بعد التحرير عكسـت بصـورة أو بـأخرى امتـدادا لتلـك 

لتنمية السياسية التـي الرؤية التي تويل اهتامما ملحوظا بخطط التنمية االقتصادية واالجتامعية مقارنة بخطة ا
اعرتضها العديد من املعوقات الثقافية واالجتامعيـة عـالوة عـيل الظـروف السياسـية واألمنيـة التـي مـرت بهـا 
املنطقة، والتي فرضت قيودا عديدة عيل مسرية حقوق اإلنسـان يف الـبالد، السـيام فـيام يتصـل بحقـوق بعـض 

، "كـاألحزاب "اسية مثل حق تنظيم التجمعات السياسية أو بعض الحقوق السي" البدون "الفئات الخاصة مثل 
  .وغريها 

ومن خالل نظرة رسيعة عيل أوضاع حقوق اإلنسان يف الكويت ، نجد أن الدولة قد خصصت مبـالغ كبـرية يف 
موازناتها السنوية من أجل تطوير قطاعات التعليم والخـدمات الصـحية واالجتامعيـة، وهـو مـا سـاعد عـيل تـوفري 

قتصادية األساسية للمواطنيـن والتي ينظر إليهـا باعتبارهـا أبـرز املسـتلزمات األساسـية الواجـب توافرهـا الحقوق اال 
إلحداث تغيري اجتامعي سلمي يفسح املجال للطاقات املاديه والبرشـية يك تـؤدي دورهـا املـؤثر يف عمليـة التنميـة 

أن «عـيل ) 20(ذ نـص الدسـتور الكـويتي يف املـادة وخلق البيئة الالزمة لرتسيخ باقي الحقوق السياسـية واملدنيـة ،إ 
وهدفـه  االقتصاد الوطني أساسة العدالة االجتامعية وقوامة التعاون العادل بـني النشـاط العـام والنشـاط الخـاص ،

، كـام كفـل للمـواطنني  »املعيشة وتحقيق الرخاء للمواطننيتحقيق التنمية االقتصادية وزيادة اإلنتاج ورفع مستوي 
أن امللكية ورأس املال والعمل مقومات أساسية لكيـان الدولـة «عيل ) 16( امللكية الخاصة إذ نص يف مادته الحق يف

  .)1(»القانون يفة اجتامعية ينظمهااالجتامعية وللرثوة الوطنية وهي جميعا حقوق فردية ذات وظ

                                                            
لوهاب، املجتمع املدين وقضايا اإلصالح يف العامل العريب، سلسلة كراسات اسرتاتيجية ، امين السيد عبد الوهاب، أمين السيد عبد ا)  1(

  = مركز الدراسات السياسية واالسرتاتيجية باألهرام،  العدد
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يف ملكيتـه إال يف حـدود أن امللكيه الخاصة مصونة فال مينع أحد من الترصف «عيل ) 18(ونص يف مادته 
القانون ، وال ينزع من أحد ملكيته إال بسبب املنفعة العامة يف األحوال املبينة يف القانون ، وبالكيفية املنصوص 

  . )1(»عليها فيه وبرشط تعويضه عنة تعويضا عادال
القا من رؤية قمة األجندة الكويتية لحقوق اإلنسان االقتصادية، وذلك انط »الحق يف العمل«ولقد احتل 

خاصة تري أن الحق يف العمل من أهم الحقـوق االقتصـادية واالجتامعيـة لـيس لكونـه مجـرد حـق اقتصـادي 
يساعد عيل توليد الداخل بل إنه يحمي اإلنسان من حالة التعطيل التي تؤثر عيل وضـعيته االجتامعيـة وتـؤثر 

، كام »لكل كويتي الحق يف العمل ويف اختيار نوعهأن «عيل ) 41(، إذ نص الدستور يف مادته)2(سلبا عيل معنوياته
ال يجوز فرض عمل إجباري عيل أحد إال يف األحوال التي يعينها القانون لرضورة قوميـة «عيل أنه ) 42( نص يف املادة
% 0.8إيل  2004اسرتاتيجيات ملكافحـة ظاهرة البطالة التي انخفضـت عـام  لذا فقد وضعت الدولة. »ومبقابل عادل

  .فقط

كام أقرت ترشيعات لحامية العديد من الحقوق العاملية األساسيــة التي نصت عليها االتفاقات الدولية، 
، وحصـول العـامل عـيل )من قانون العمل الكـويتي  33املادة (الحق يف وضع حد أقيص لساعات العمل: ومنها

تمتع مبظلة تأمينية ضد البطالـة وضـد ، إضافة إيل الحق يف ال)38املادة (فرتات راحة يومية وأسبوعية وسنوية  
  . إصابات العمل واملرض والعجز، وغريها

ال  1964ورغم ذلك، فإن قوانني العمل الكويتية، وتحديدا قانون العمل يف القطاع األهيل الصادر عام 
القطاع، تتضمن بنودا تشري إيل حقوق وواجبات العاملة املنزلية، األمر الذي أدي إيل تعرض العاملني يف هذا 

وغالبيتهم من الدول اآلسيوية، لظروف ومعاملة وصفت يف بعض التقارير الحقوقية الدولية بأنها ال إنسانية، 
وهو ما دفع دول هؤالء العاملني إيل التدخل بشكل أو بأخر و إصدار تقارير قد تيسء للكويت يف مجال 

  . حقوق اإلنسان
  تا بني العاملة الوطنيةظ أن هناك تفاو وبالنسبة للحق يف الحصول عيل أجر عادل ،يالح

                                                            
 . 24، ص 2007، القاهرة،  اكتوبر180  =     

 374،  ص ص  1995الطبعة الثالثة، الكويت،  يناير الدستور الكويتي يف عبد الرضا عيل اسريي، النظام السيايس يف الكويت،:  راجع ) 1(
  .414ـ 

، الشبكة العربية للمنظامت  2003، التقرير السنوي الثالث للمنظامت األهلية العربية  ) محرر( باهي الفضيل ، دولة الكويت ، يف أماين قنديل ) 2(
 .204 -  203، ص ص  2003األهلية ، القاهرة 
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فأجر العاملة الوافدة يف الكويت أدين بنسبة كبرية من العاملة الوطنية التي ترفض أصال االلتحاق ببعض  ،والوافدة 
ناء وحتى يف العاملة الوافدة تتفاوت األجور بني العاملة الفنية املاهرة والعاملة العادية مثل عامل الب نوعيات األعامل ،

وفئة الخدم ،مبا قد ال يفي الحد األدىن للتمتع مبستوي معييش الئق للعامل وأرسته ، ويخفف من ذلك حصول بعضهم 
  .)1(عيل مخصصات سكن أو وجبات طعام أثناء العمل أو وسائل انتقال أو رعاية صحية

إلحصـائيات إيل أن وبالنسبة لحق التنظيم وتشكيل أو االنضـامم إيل نقابـات واتحـادات عامليـة ،تشـري ا
نقابة وثالثة اتحادات عاملية ، وتندرج جميعها تحـت مظلـة القـانون رقـم  14جمعية نفع عام منها  52هناك 

الذي كفل الباب الثالث عرش منة الحق للعامل يف تكوين التنظيامت النقابيـة ،كـام أن هنـاك  1964لسنة  38
، وهـي متثـل قطـاع أصـحاب  2000إيل نهايـة عـام  1965اتحادا ألصحاب األعامل أشهرت تباعـا منـذ عـام  28

  .)2(األعامل املختلفة ،وتأيت غرفة تجارة وصناعة الكويت عيل رأسها
حقا سياسيا ومدنيا  17أما بالنسبة للحقوق السياسية واملدنية، فإن الدستور الكويتي يؤكد عيل أكرث من 

للمواطنني الكويتيني ،كام اتخذت الدولة العديد من الخطوات خـالل السـنوات املاضـية لتحسـني أوضـاع تلـك 
  .ملعنية بحقوق اإلنسان الحقوق، والتي تجسدت يف انضاممها إيل العديد من االتفاقيات الدولية ا

وعىل الرغم من كل ما سبق ، فإن واقع حقوق اإلنسـان السياسـية واملدنيـة يشـري إيل أن الطريـق نحـو 
ترســيخها ال يــزال طــويال ، وأن تحســني أوضــاعها عــيل أرض الواقــع يتطلــب املزيــد مــن الخطــوات القانونيــة 

أن «عـيل ) 43(، نص الدستور يف مادتـه »ق يف التنظيمالح«فبالنسبة لـ . والسياسية التي تسري يف ذات االتجاه 
حرية تكوين الجمعيات والنقابات عيل أسس وطنية وبوسائل سلمية مكفولـة وفقـا للرشـوط واألوضـاع التـي 

جمعيـة وناديـا وهيئـة ونقابـة  185، كام شهدت البالد قفزة يف املـنظامت غـري الحكوميـة إيل  »يبينها القانون
  .)3(واتحادا

ك، فإن هذا الحق يواجه بالعديد من القيود القانونية واإلجرائية التي حالـت دون إشـهار أكـرث ورغم ذل
  منظمة غري حكومية ال تزال طلباتها محل النظر من قبل 91من 

                                                            
التقرير السنوي األول للمنظامت األهلية ) محرر( اهيم البيومي غانم ، دولة الكويت ، يف أماين قنديل بدر نارص املطريي ، إبر ) 1(

  . 128 -127ص ص  2001العربية، الشبكة العربية للمنظامت األهلية، القاهرة 
  .207باهي الفضيل ، مرجع سبق ذكره، ص ) 2(
 .  2005/  5/  27جريدة الخليج اإلماراتية ) 3(
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وتجفيـف منـابع  "الحـرب عـيل اإلرهـاب"بــ الدولة، فضال عن اإلجراءات التي تم اتخاذها يف إطار ما يسمي  
قيودا عيل أنشطة بعض منظامت املجتمع املدين، وتحديدا تلك العاملة يف قطـاع العمـل  متويله والتي تضمنت

  . الخريي واإلنساين، وهو ما أثر عيل فاعليتها ومستوي تواجدها يف الشارع الكويتي
غاية ما نبغى التأكيد عليه ىف شأن هذا املوضوع، إن تشكيل األحزاب والتجمعات بالكويت مازال قيد 

مينع القانون تكوين الجمعيات عىل أساس عقائدى مثال وإن كان قد نص عىل إنشائها من حيث  الحظر، حيث
املبدأ حسبام سلف، وتواجه السلطات الجامعات التى تحاول اخرتاق هذا القانون برصامة وحزم ورغم كل 

مبظاهر ال عد لها القيود التى تفرض عىل القوى املجتمعية وحرية حركتها ىف الوقت الذى متوج فيه املنطقة 
وقد استطاعت هذه القوى أن تفرض نفسها عىل الساحة ومتارس نشاطها تحت مسميات عديدة . من املفاسد

  .)1(كتلك التى تعمل ىف مجال العمل الخريى
ومن عجائب األمور أيضا عدم سامح القانون الكويتى للعامل بانشاء نقابات عاملية غري ان هنـاك قـدرا 

متـع بـه الغـرف التحاريـة ىف حـدود مناقشـة القضـايا واملوضـوعات ذات الصـلة بـالغرف من حرية الحركة تت
  .  )2(واملطروحة عىل جداول األعامل كقضايا البريوقراطية وشئون تيسري الغرف التجارية

ومن الجدير بالذكر أن التنظيم الحزيب محظور وال يوجد قانون يسمح بإنشاء األحزاب، فالحالة الكويتية 
قة وقدم التجربة الترشيعية بها، إال أنها ال تختلف كثريا عن حالة التجارب الخليجية األخرى، فال يوجد رغم عرا

قانون يسمح بتأسيس أحزاب، كام أن فكرة إنشاء أي حزب سيايس يف الكويت حتـى اآلن مرفـوض مـن جانـب 
لتي استطاعت أن تظهر عـيل الحكومة، وإن كانت سمحت يف اآلونة األخرية ضمنيا لبعض القوي والتشكيالت ا

، و قد اتضح ذلك يف  انتخابات مجلس األمـة الثالثـة )3(الساحة الكويتية بأن متارس نشاطها بهامش من الحرية
: عرش ومن أهم القوى والكتل السياسية البارزة عىل الساحة السياسية الكويتية والناشطة يف مجلس األمة هـي

-   
  أسايس من اإلخوان املسلمني والسلفيني، وتعتربالكتلة اإلسالمية، وتتكون بشكل   -

                                                            
سمري فاضل إبراهيم، التقرير السنوى للمجتمع املدىن والتحول الدميقراطى ىف الوطن العرىب، مركز ابن خلدون للدراسات  .د) 1(

  .128، ص 2006االمنائية، القاهرة 
  .128املرجع السابق، ص ) 2(
  .80-79،  ص ص  2008، القاهرة ، يوليو  163االنتخابات الكويتية قراءة يف التغيري، ملف االهرام االسرتاتيجي، العدد خالد عيل ، ) 3(
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  . من أكرث الكتل تأثريا، وكان ميثلها سبعة عرش نائبا يف آخر مجلس نيايب         
كتلة العمل الشعبي، وتتكون من أطياف كويتية مختلفة، وكان ميثلها سبعة نواب يف املجلـس الـذي تـم   -

  .حله
اليـني أساسـا، ويعـد الليرباليـون أول تيـار سـيايس ظهـر عـىل السـاحة كتلة العمل الوطني، وتتكون من الليرب   - 

السياسية الكويتيـة حيـث طـالبوا ومنـذ ثالثينيــات القـرن املـايض بإنشـاء مجلـس ترشـيعي ، وكـان ميثلهـا 
  . نواب يف آخر مجلس نيايب كويتي  مثانية

جتمع الكويتي يـرتاوح متثـيلهم ىف من امل%  30الكتلة الشيعية، هم أبناء الطائفة الشيعية ميثلون حوايل   -
إىل عرشـة  1976يف حني وصل عددهم يف مجلس عام . أعضاء  4 – 6مجلس االمه عىل مدار تاريخه بني 

أعضاء مام سمح لهم وألول مرة يف تاريخ الكويتي بأن يختاروا أمني رس ملجلس األمـة مـنهم كـام عينـت 
  .)1(الحكومة آنذاك أول وزير شيعي

نـص عـيل املحاكمـة  1962لحق يف املحاكمة العادلة، فنجد أن الدستور الكويتي الصادر يف أما بالنسبة ل
ال سلطان ألي جهة عيل القايض يف قضـائه، «التى جاء نصها ) 163(، وكذلك استقالل القضاء يف مادته )2(العادلة

ات القضـاة واألحكـام وال يجوز بحال التدخل يف سري العدالـة ويكفـل القـانون اسـتقالل القضـاء ويبـني ضـامن
، غري أن هناك بعض اإلجراءات التي تحد من تلك االستقاللية نوعا )3(»دم قابليتهم للعزلالخاصة بهم وأحوال ع

ما ، فعيل الرغم من أن القضاة من مواطني الكويت يعينون مـدي الحيـاة، األمـر الـذي يضـمن إيل حـد بعيـد 
أن القانون مينح األمري سلطة تعيني القضـاة مـن خـارج الكويـت  استقالليتهم يف مواجهة السلطة التنفيذية، إال

بعقود محددة زمنيا قابلة للتجديد بعد موافقة الحكومة، وهـو أمـر يتعـارض مـع معـايري اسـتقاللية السـلطة 
  .القضائية

ومن مظاهر اجراءات املحاكمـة العادلـة بالكويـت ، أن املتهمـني ىف كافـة القضـايا يتمتعـون بحقهـم ىف 
ع عن أنفسهم ، كام تتوافر العالنية ىف كثري من القضايا ، فضال عن ذلك فقد خففـت محكمـة االسـتئناف الدفا 

الكويتية أحكاما باالعدام وبالسجن املؤبد الصادرة ضد عدد من املتهمني منهم أولئـك الـذين أدينـوا ىف قضـية 
  الكثري من املتهمني الذين والذى قيل بارتباطه بتنظيم القاعدة ، كام برأت »أسود الجزيرة«تنظيم 

                                                            
   80-79االنتخابات الكويتية قراءة يف التغيري، مرجع سابق ، ص خالد عيل ، ) 1(
  .166،167،  165،  34، 33، 32املواد  ، 1962الدستور الكويتى، الكويت : راجع ىف ذلك) 2(
 .    167، 166، 165،  163،  35، 34، 32راجع ىف هذا الشأن ، الدستور الكويتى، املواد ) 3(
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  . )1(أدينوا أمام محاكم الدرجة األوىل 
عـيل أن الحريـة ) 30(، فقـد نـص الدسـتور يف املـادة »الحق يف الحريـة واألمـان الشخيصـ«وبالنسبة لـ 

عيل أنه ال يجوز القبض عيل إنسان أو حبسه أو تفتيشه  أو تحديد ) 31(الشخصية مكفولة ، كام نص يف املادة 
مته أو تقييد حريته يف اإلقامة أو التنقل إال وفق أحكام القانون ،ورغـم ذلـك فـإن تقريـر املنظمـة العربيـة إقا

يشـري إيل أن نصـف املحتجـزين بالسـجون الكويتيـة محتجـزون ألسـباب أمنيـة ،  2005لحقوق اإلنسان لعـام 
ورغـم . من العـامل األجانـب  500، وبينهم كذلك  1990وبعضهم بتهمة التعاون مع االحتالل العراقي يف عام 

سامح السلطات للمراقبني الدوليني بزيارة سجونها ،إال إن بعـض التقـارير اإلقليميـة والدوليـة املعنيـة بحقـوق 
اإلنسان ،بل وبعض التقارير الرسمية الكويتية مثل تقرير اللجنة الربملانية للدفاع عن حقوق اإلنسان الصادر يف 

وهو األمـر الـذي تواجهـه  ،ن أثناء التحقيقات وقوع حاالت إساءة ملعاملة املحتجزي، تشري إيل)2( 2004ديسمرب 
  . )3(الحكومة عرب إجراء التحقيقات ومعاقبة املتسبب يف ذلك

  املبحث الثاين
   )4(انضامم الكويت التفاقات حقوق اإلنسان وتحفظاتها عليها

العهـدان الـدوليان «: حقوق اإلنسـان، وهـمانضمت الكويت إىل ست من اتفاقات األمم املتحدة يف مجال  
اتفاقيـة القضاء «، و)5()1996( »الخاصان بالحقوق املدنية والسياسية، و الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية

و ، )1994( »اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التميز ضد املرأة«، و )1968( »عىل جميع أشكال التميـيز العنرصي
، )1994(»املهينــة ناهضـة التعـذيب وغـريه مـن رضوب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنسـانية أواتفاقية م«
، »الربوتوكـولني االختيـاريني امللحقـني باتفاقيـة حقـوق الطفـل«كام انضمت إىل ). 1991( »اتفاقية حقوق الطفل«و

  ). 2004( األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحيةبشأن اشرتاك األطفال يف املنازعات املسلحة وبيع األطفال، واستغالل 

                                                            
  .127سمري فاضل إبراهيم ، مرجع سبق ذكره، ص . د) 1(
  . 83، ص 2005، القاهرة  2005املنظمة العربية لحقوق اإلنسان حالة حقوق اإلنسان يف الوطن العريب لعام ) 2(
 . 2005/  7/  22الوطن الكويتية  ) 3(
    .املرجع السابق  )4(
 .465-432، مرجع سبق ذكره، ...دراسة مقارنة: أحمد الرشيدى، حقوق اإلنسان. د: ن، راجعللمزيد حول نصوص العهدي) 5(
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وقد أبدت دولة الكويت عددا من التحفظات عىل أحكام بعض االتفاقات التي صدقت عليها، وذلك عىل 
  :)1(النحو التايل

  : القتصادية واالجتامعيةالعهد الدويل الخاص بالحقوق ا
) 3(املدونة يف العهـد دون متييـز، وأن املـادة تنص عىل مامرسة الحقوق ) 2/2(أعلنت الكويت أن املادة 

التي تتعلق بتأمني الحقوق املتساوية للرجال والنساء يف التمتع بـالحقوق االقتصـادية واالجتامعيـة والثقافيـة، 
، التـي تكفـل حـق كـل فـرد يف الضـامن )9(وأن املـادة . سوف تطبق يف الحدود التي يقررها القانون الكـويتي

، )د - 8/1(كـام تحفظـت عـىل املـادة . ذلك التأمني االجتامعي، سوف تقترص عىل الكـويتيني االجتامعي، مبا يف
  . )2(التي تكفل الحق يف اإلرضاب

  : الخاص بالحقوق املدنية والسياسيةالعهد الدويل 
، التـي تـنص )3(وأن املـادة . تقيض بعدم التمييز من أي نـوع) 2/1(أعلنت الحكومة الكويتية أن املادة 

ضامن مساواة الرجال والنساء يف التمتع بجميع الحقوق املدنية والسياسية سوف تطبق يف حدود القانون عىل 
، التي تنص عىل حق كل مواطن يف االنتخاب لتعارضـها مـع القـانون )25/2(كام تحفظت عىل املادة . الكويتي

  . لقوات املسلحةالكويتي االنتخايب، كام أعلنت أن هذا الحق ال ينطبق عىل رجال الرشطة وا
  : ء عىل جميع أشكال التميز العنرصياتفاقية القضا

أكدت الكويت أن انضاممها إىل هذه االتفاقيــة ال ينطـوي عـىل االعـرتاف بإرسائيـل، ولـن يكـون أساسـا 
، التي تتعلق بسبل حل النزاع بني األطراف بشأن تفسـري أو )22(وتحفظت عىل املادة . إلقامة أية عالقات معها

  . )3(بيق االتفاقيةتط
  : ىل جميع أشكال التمييز ضد املرأةاتفاقية القضاء ع

االنتخابـات واالسـتفتاءات العامـة، الخاصة بالتصويت عىل جميع ) 7/1(أبدت الكويت تحفظا عىل املادة 
  .وأهلية االنتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها باالقرتاع

                                                            
 .83ـ 82، ص ص 2006، لندن، ربيع 45محمد مصطفى زرير، حقوق اإلنسان يف الكويت، مجلة شؤون خليجية، العدد) 1(
  . د -8/1،  9، 3، 2/2املواد  العهد الدوىل للحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية، مرجع سابق،: راجع )2(
 .  22اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز العنرصى ىف عمرو جمعة ، الجزء األول، مرجع سابق، املادة ) 3(
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، )16/6(واملـادة رقـم . رأة حقا مساويا لحق الرجل فيام يتعلق بجنسـية أطفالهـا، التي تقيض مبنح امل)9/2(واملادة  
الخاصة بنفس الحقوق فيام يتعلق بالوالية والقوامة والوصاية عىل األطفال وتبنيهم أو ما شابه ذلـك، حيـث توجـد 

الدول األطراف حول تفسري ، التي تتعلق بسبل حل النزاع بني )29/1(وكذا املادة . هذه املفاهيم يف الترشيع الوطني
  . )1(أو تطبيق االتفاقية

  : اتفاقية مناهضة التعذيب
، التي تتعلق بحق اللجنة الدوليـة ملناهضـة التعـذيب يف دعـوة )20(تحفظت دولة الكويت عىل املادة 

أطراف االتفاقية لدراسة ما يصل إليها من معلومات، وتقديم مالحظات بشأنها، وإجراء تحقيـق رسي، وطلـب 
، املتعلقة بسبل حل املنازعات التي قد تنشأ بني الدول األطراف )30/1(واملادة . الدولة يف حالة إجراء التحقيقزيارة 

  .)2(حول تفسري أو تطبيق االتفاقية
  : اتفاقية حقوق الطفل

. أبدت الحكومة الكويتية تحفظا عاما إزاء كل ما يتعارض مع أحكام الرشيعة اإلسالمية والقانون املحـيل
، التي تتعلق بحق الطفل يف الجنسية، بتأكيد أن الكويت تكفل مـنح جنسـيتها )7(وقدمت إعالنا بشأن املادة 

كام قدمت إعالنا بعدم موافقتها . للطفل مجهول األبوين الذي يولد عىل أرضها، طبقا لقوانني الجنسية الكويتية
  .)3(الرشيعة اإلسالمية، التي تتعلق بنظام التبني، لتعارضها مع )21(عىل املادة 

ومن األهمية مبكان اإلشـارة إىل أن الحكومـة الكويتيـة، مل تنضـم إىل عـدد مـن اتفاقـات األمـم املتحـدة 
وق املدنيـة والسياسـية بشـأن تقـديم الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل للحقـ لحقوق اإلنسان وهى 
الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل للحقوق املدنية والسياسـية، بهـدف  ، شكاوي من قبل األفراد

، الربوتوكول االختياري امللحـق باتفاقيـة القضـاء عـىل جميـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة، إلغاء عقوبة اإلعدام
  .  املهاجرين وأعضاء أرسهماالتفاقية الدولية لحامية حقوق جميع العامل  

  وفيام يىل جدول توضيحى يبني اتفاقات األمم املتحدة لحقوق اإلنسان التى باتت

                                                            
 .19/1، 16/6، 9/2، 7/1اتفاقية القضاء عىل جميع اشكال التمييز ضد املرأة، مرجع سبق ذكره، املواد ) 1(
  . 30/1، 20 عمرو جمعة ،الجزء األول، مرجع سابق، املواد اتفاقية مناهضة التعذيب ىف )2(
 .2004/ 7/ 22صحيفة الوطن الكويتية ، ) 3(
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  .)1(دولة الكويت طرفا فيها وتلك التى مل تنضم إليها 
وضع  االتفاقية

 املصادقة
تاريخ  تاريخ التوقيع

  االنضامم/التصديق
تاريخ الدخول حيز 

  النفاذ
ـــوق ـــدويل للحق ـــد ال العه

ـــــة  االقتصـــــادية واالجتامعي
  والثقافية

 21/8/1996  21/5/1996-- انضامم

ــوق  ــدويل للحق ــد ال العه
يةاملدنية والسياس

 21/8/1996 21/5/1996-- انضامم

الربوتوكول االختياري امللحق
ـــوق  ـــدويل للحق ـــد ال بالعه
املدنيـــة والسياســـية بشـــأن 
تقــديم شــكاوي مــن قبــل 

 األفراد

------  --  

الربوتوكول االختيـاري الثـاين
امللحــــق بالعهــــد الــــدويل 
للحقوق املدنيـة والسياسـية، 

بهدف إلغاء عقوبة اإلعدام

------  --  

لقضــاء عــىلاالتفاقيــة الدوليــة ل
أشكال التمييز العنرصي جميع

  4/1/1969 15/10/1968--انضامم

ــع  ــة القضــاء عــىل جمي إتفاقي
التمييز ضد املرأة أشكال

 2/10/1994  2/9/1994--انضامم

ـاري امللحـق  الربوتوكـول االختي
ــع  ــىل جمي ـاء ع ــة القضـ باتفاقي

أشكال التمييز ضد املرأة

------  --  

ــة مناهضــة التعــذيب اتفاقي
عاملة أو رضوب امل وغريه من

ـــــــة القاســـــــية أو  العقوب
الالإنسانية أو املهينة

  6/4/1996 8/3/1996--انضامم

                                                            
  .172الدليل العريب لحقوق اإلنسان ، مرجع سابق ، ص " محررا"رميا الصبان ، يف محسن عوض . د  )1(
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 20/11/1991 7/6/199021/10/1991 تصديقاتفاقية حقوق الطفل 

الربوتوكــــــول االختيــــــاري
حقوق الطفل بشأن  التفاقية

اشرتاك األطفال يف املنازعـات 
 املسلحة

 26/9/2004 26/8/2004-- انضامم

الربوتوكــــــول االختيــــــاري
حقوق الطفل بشأن  تفاقيةال 

بيـــع األطفـــال واســـتغالل 
 األطفال يف البغاء ويف املـواد

 االباحية

 26/9/2004 26/8/2004-- انضامم

االتفاقيـــة الدوليـــة لحاميـــة
ـــوق ـــامل  حق ـــع الع جمي

املهاجرين وأعضاء أرسهم

-- ----  --  

  املنظمة العربية لحقوق اإلنسان :املصدر 
ومن الجدير بالذكر ىف هذا الصدد اإلشارة إىل انضامم الكويت أيضا إىل ست من اتفاقات منظمة العمل 

، )1961(»املعنية بحرية التجمع واملفاوضة لجامعية) 87(االتفاقية رقم «: الدولية املعنية بحقوق اإلنسان وهم
) 111(االتفاقية رقم «و ) 1961، 1968(»املعنيتان بالسخرة والعمل اإلجباري) 105(، )29(قيتان رقمى االتفا«و

املعنيتان مبنع ) 182(، )138(االتفاقيتان رقمى «، و)1966( »املعنية بالقضاء عىل التمييز يف شغل الوظائف
  .)1()2000، 1999(»استخدام األطفال والقارصين

ن ىف إطار الحديث عن اتفاقات األمم املتحدة لحقوق اإلنسان، أن نتطرق إىل ومن األهمية مبكان ونح
إعالن القاهرة لحقوق اإلنسان يف «املواثيق اإلقليمية التى باتت دولة الكويت طرفا فيها، فقد وافقت عىل 

. اج إىل تصديق، وهو وثيقة إرشادية ال تحت1990الصادر عن مؤمتر وزراء خارجية الدول اإلسالمية عام  »اإلسالم
، 2004، الذي اعتمدته القمة العربية يف تونس عام »املعدل/ امليثاق العريب لحقوق اإلنسان«كام وافقت عىل 

  .لكنها مل تصادق عليه شأن معظم الدول العربية

                                                            
 .524، مرجع سبق ذكره، ص "دراسة مقارنة: أحمد الرشيدي،حقوق اإلنسان.د) 1(
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  املبحث الثالث
  إنجازات ومكتسبات تحققت لصالح املرأة الكويتية

جاالت الحياة املختلفة، كام اعتلـت العديـد مـن املناصـب أحرزت املرأة الكويتية تقدما ملحوظا ىف م
املرموقة ىف الدولة، فقد اخرتقت عددا من املجاالت التى مل يكن متوقعا لها أن تدخلها والتـى كانـت حكـرا 

مـن % 44.1مـن إجمــايل العـاملني مـن املـواطنني، و % 44.9عىل الرجال، حيث تشكل النساء الكويتيـات 
  . يف القطاع العام الكويتيني العاملني

وميكن القول بأن دولة الكويت، قد شهدت يف اآلونة األخرية، سعيا دءوبا نحو متكني املـرأة يف مواقـع 
، 2002عـام % 11صنع القرار، فعملت عىل رفـع نسـبة تواجـدها يف املناصـب القياديـة، حتـى وصـلت إىل 

  :  يةوميكننا استطالع تقدم املرأة الكويتية من خالل النقاط التال
  : املرأة والربملان الكويتى -

خالية الوفـاض، مـن الفـوز بـأي مقعـد أو حتـى مزاحمـة  2006يونيو  20عادت املرأة الكويتية يوم 
مـن % 11مرشـحة ميـثلن  27الرجال يف تحقيق ما كانت ترنو إليه من أن تعتيل مكانتها الربملانية، فمن بني 

" عـيل صـباح السـامل"عن دائرة " ليىل الراشد"حصلت السيدة مرشحا،  253إجاميل املرشحني البالغ عددهم 
" العديليـة"صوتا حلت بها يف املركز الخـامس بـدائرة  1539، عىل "روال دشتي"عىل املركز الرابع والدكتورة 

بينام جاءت معظم املرشحات األخريـات يف املركـز األخـري أو قبـل األخـري ومل يتجـاوز عـدد األصـوات التـي 
فقط من األصوات، علـام بـأن % 2.5ألف صوت تقريبا أي  380آالف صوت من  9ملرشحات حصلت عليها ا

  .من إجاميل عدد الناخبني املسجلني% 57.2ألفا ميثلن تقريبا  195عدد الناخبات بلغ 
ومن الالفت أن املرأة الكويتية، واجهت الكثري من املصاعب، وهى ىف سبيلها من أجل الحصـول عـىل 

ـت املـادة األوىل مـن قـانون االنتخـاب رقـم حقوقها السياسية  لعـام ) 35(من تصويت وترشح، حيـث قرص
  حق االنتخاب والرتشح عىل 1962
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مايو عام  16الذكور دون اإلناث، وعىل الرغم من مساندة الحكومة للمرأة التي متثلت يف إعالن األمري يوم  
صويت والرتشح، وإلحاق هذه الرغبـة مبرسـوم رغبته يف متكني املرأة من مامرسة حقها السيايس يف الت 1999

قانون يحمل نفس املطلب من تعديل املادة األوىل لقانون االنتخاب، إال أنه تـم عرقلـة هـذا املرسـوم مـن 
قبل مجلس األمة، عىل أساس أن صدوره جاء أثناء فرتة الحـل الدسـتوري للمجلـس، مـع عـدم تـوافر رشط 

  .الكويتيمن الدستور ) 17(الرضورة وفقا للامدة
، 1999نـوفمرب  29يشار ىف هذا الصدد إىل تقدم خمسة نواب بالربملان الكويتى مبرشوع قـانون يـوم 

، غري أن طلبهم قوبل بالرفض، األمر الذي أثـار حفيظـة النسـاء والجمعيـات )17(طالبوا فيه بتعديل املادة 
، مختصـامت وزيـر الداخليـة ورئـيس النسائية، مام دفعهن إىل تقديم طعن أمام املحكمة الدستورية العليا

مجلس األمة بعدم دستورية قرار الرفض، ولكن رفضت املحكمة الطعن املقـدم ألسـباب شـكلية يف طريقـة 
  .رفع الدعوى

واستمرت لجان مجلس األمة املختلفة، ىف مامرسة دورها السابق يف إحباط محاوالت التعـديل، ففـي 
يف املحاولـة الثانيـة عرشـ مـن سلسـلة املحـاوالت النيابيـة  عملت عىل إسقاط أصـواتها 2002مارس عام  9

  .لتعديل سالفة الذكر
،  مرشوع 2004مايو 16وبعد هذا املرار الذى ذاقته املرأة الكويتية، أقر مجلس الوزراء الكويتي يف 

لس األمة قانون يتيح للمرأة التصويت والرتشح يف االنتخابات الربملانية، ورفعه إىل األمري إلحالته إىل مج
وذلك سعيا من الحكومة لتأكيد دور املرأة يف املجتمع، ورغبتها يف توسيع املشاركة السياسية، ولكن ظل 

الربملان خاللها منقسام حول مسألة حق املرأة يف التصويت واالنتخاب، ومل يتخذ قرارا، مام دفع أغلب 
حق التمثيل يف املجلس النيايب ترشيحا املراقبني إىل القول باستحالة خروج مرشوع قانون مينح املرأة 

بعد جهد كبري بني العمل املؤسيس  2005مايو  16وانتخابا وتعيينا، إىل أن جاء قرار مجلس األمة يف 
الرسمي ومؤسسات املجتمع املدين، ليمنح املرأة قانونا تاريخيا من الحق يف التصويت والرتشح يف انتخابات 

   59نائبا من أصل  35موافقة  املجالس النيابية والبلدية، بعد
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عضوا وامتنع عضو واحدا عن التصويت، وبذلك طوت املرأة الكويتية  23حرضوا التصويت، بينام رفضه 
  .)1(صفحة نضال استمرت ألكرث من أربعني عاما تحاول خاللها الحصول عىل حقوقها السياسية

وتني يف هيئـة املجـالس البلديـة ، عينـت الحكومـة سـيدتني عضـ2005والجدير بالذكر أنـه يف يونيـو 
فاطمـة "بواسـطة االنتخـاب، والسـيدتان هـام  16الذي اختري عرشة من أعضـائه الــ) مجلس واحد مركزي(

  ".فوزية البحر"مساعدة وكيل الديوان األمريي، واملهندسة " الصباح
ومل  2008و  2006ت ومن الالفت أنه وإن كانت املرأة الكويتية قد دخلت االنتخابـات النيابيـة يف السـنوا

األخرية، فـألول مـره يف تـاريخ الكويـت، تفـوز أربـع  2009تحرز أى نجاح إال أنها متكنت من الفوز يف انتخابات 
سيدات مبقاعد مجلس األمة الكويتى وهذا ما ميثل قفزة نوعية يف تاريخ الكويت السيايس، إذ أن هـذا الفـوز مل 

  .بإرادة حرة من قبل الشعب الكويتي يأيت من خالل الكوته أو غريها، إمنا جاء
  : املرأة الكويتية والتعليم -

) 40(، والـذى نـص ىف مادتـه رقـم  1962نوفمرب عام  11منذ االستقالل وصدور أول دستور للبالد يف 
التعليم حق للكويتيني تكفله الدولة وفقا للقانون، ويضـع القـانون الخطـة الالزمـة للقضـاء عـىل : "عىل أن
التعلـيم ركـن أسـايس "، وأن "مساواة املرأة بالرجـل يف الحقـوق والواجبـات"ام نص الدستور عىل ، ك"األمية

، استطاعت املرأة الكويتية أن تحقق نهضتها التعليميـة،  فهـى تعتـرب "لتقدم املجتمع تكفله الدولة وترعاه
درة عن إدارة التخطـيط بحق من أوىل الدول الخليجية اهتامما بتعليم املرأة، وهذا ما توضحه إحصائية صا

مدرسـة، منهـا  613، فطبقا لهذه اإلحصائية، وصل عدد املدارس التابعة للتعليم الحكومي العام 2000لعام 
للبنـات،  86مدرسـة متوسـطة للبنـني و 78مدرسة ابتدائية للبنني والبنات، مقابل  91لرياض أطفال، و 149

  .للبنات 58مدرسة ثانوية للبنني مقابل  60و

                                                            
 . 2008//25/6، 2323الحوار املتمدن، العدد  مهدي حسانني ،  )1(



    املركز  القومي

478 

  

  
صـعيد التعلـيم الجـامعي تعـد الكويـت مـن أوىل دول الخلـيج يف إرسـال البعثـات التعليميـة  وعىل

، حتـى بلغـت نسـبة حـامالت الشـهادات 1952للفتيات إىل إنجلرتا وأمريكا لتلقي التعليم، وكان ذلك عـام 
اة ، من إجاميل الحاصلني عىل شـهادات جامعيـة، والـذي أثـر باإليجـاب عـىل خريطـة الحيـ%45الجامعية 

  . )1(املدنية الكويتية مبختلف قطاعاتها
  :املرأة الكويتية ىف قوة العمل -

مارست املرأة الكويتية دورا متميزا يف التنمية االقتصادية واالجتامعية من خالل تواجدها يف مجـاالت 
 العمــل املختلفــة، إذ تشــري اإلحصــاءات إىل ارتفــاع نســبة املشــاركة يف الوظــائف العامــة الحكوميــة وهــي

من إجاميل قـوة العمـل الوطنيـة يف القطـاع % 89.7الوظائف التي تصل نسبة مساهمة املواطنني فيها إىل 
أي النصـف تقريبـا، كـام شـكلن نسـبة % 49.37، وقد شكلت املرأة من هـذه النسـبة 2003الحكومي عام 

العـايل ووصـلت إىل  جيدة من الوظائف اإلدارية واإلرشافية، فسجلت املـرأة نسـبة عاليـة يف وزارة التعلـيم
ويف ديوان الخدمة املدنيـة إىل % 56.2ويف وزارة الصحة إىل % 63.3ويف وزارة التخطيط وصلت إىل % 66.2
، كـام بلغـت 2003من جملة قوة العمل الوطنية يف نهاية عام % 6.7، كام استوعب القطاع الخاص 55.4%

امـرأة، وزادت نسـبة الـاليئ يشـغلن ) 756.79( 2004أعداد اإلناث املقيدات يف الوظـائف الحكوميـة عـام 
  . امرأة قيادية) 54(إىل  2005وظائف قيادية يف عام 

  :سيدات األعامل ىف دولة الكويت -
ال ميكن ألحد أن ينكر عىل سيدات األعامل الكويتيات، ما وصلن إليه من تقـدم وتطـور ىف مكـانتهن 

مـن إجـاميل % 2.5نسـبة مسـاهمتهن ال تتعـدى كانـت  1965مبجتمع املال واالقتصاد بالكويت، ففي عام 
، 1985عـام % 25.7، إىل أن بلغـت 1975عام % 9، ثم 1970عام % 3القوى العاملة الكويتية، وتطورت إىل 

  ثم ارتفعت

                                                            
 .املرجع السابق )1(
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، كام أن هناك تزايدا ملحوظا للمرأة الكويتية يف قطاع البنـوك واالسـتثامر، حيـث 1999عام % 33ثانيا إىل  
  .2002من قوة العمل املرصفية عام % 6.4السنوية  بلغت نسبة األشغال

  :املرأة الكويتية ومؤسسات املجتمع املدين -
قامت املرأة الكويتية بتكوين الجمعيات األهلية املهنية والثقافيـة باإلضـافة إىل الجمعيـات النسـائية 

ية التـي تأسـت عـام املتخصصة والبالغ عددها خمس جمعيات نسائية أقدمها الجمعية الثقافية واالجتامع
، وقـد تحـدد الهـدف مـن هـذه املؤسسـات يف 1994، كام تم إشهار االتحاد النسايئ الكويتي يف عـام 1963

تنمية وعي املرأة الكويتية بقضايا مجتمعها والعمل عىل تعزيز دورها يف التنمية االجتامعيـة واالقتصـادية، 
تأسيس عدد كبري مـن جمعيـات النفـع العـام البـالغ باإلضافة إىل ذلك كان للمرأة الكويتية نصيب وافر يف 

الجمعية الكويتية للتعليم : "جمعية، ومن هذه الجمعيات عىل سبيل املثال ال الحرص) 50(عددها أكرث من 
جمعيـة "؛ "جمعيـة املرشـدات الكويتيـة"؛ "جمعيـة التمـريض الكويتيـة"؛ "جمعية بيادر للسـالم"؛ "الخاص

فضال عـن إقامتهـا للعديـد مـن " . الجمعية الكويتية للمعوقني"؛ "لفتاة الكويتيةنادي ا"؛ "الرعاية اإلسالمية
دور الحضانة واملرشوعات التنموية لحاميـة األمومـة والطفولـة مسـاهمة منهـا يف تـوفري الفـرص املناسـبة 

دار  31لألمهات العامالت لتنشئة أطفـالهن تنشـئة سـوية، وبلـغ إجـاميل دور الحضـانة الخاصـة باألطفـال 
  .حضانة

  :املرأة الكويتية ىف مناصب تنفيذية قيادية -
  : تولت املرأة عدد من املناصب التنفيذية القيادية، نذكر منها

، تـم تعيـني نبيلـة العنجـرى، وكيلـة مسـاعدة لشـئون السـياحة يف وزارة اإلعـالم 2002أبريل  27يف -
  .الكويتية لتصبح أول كويتية تشغل هذا املنصب

لالستثامر املايل، وقـد " املصالح الكويتية"، مديرة عامة لرشكة "غادة العيىس"ينت ، ع2003يف مارس  -
  .اعترب تعيينها سابقة يف الوسط االقتصادي كأول امرأة كويتية تشغل هذا املنصب
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  .تعيني املرأة الكويتية ىف وظيفة وكيلة وزارة -
تي الشيخ صباح األحمـد يف مرسـوم تعيني أول وزيرة كويتية، فقد أعلن رئيس مجلس الوزراء الكوي -

، تعيني أسـتاذة العلـوم السياسـية والعالقـات الدوليـة يف جامعـة الكويـت والناشـطة 2005أمريي ىف يونيو 
، وهـي أول )1(السياسية الدكتورة معصومة مبارك وزيرة للتخطـيط ووزيـرة دولـة لشـئون التنميـة اإلداريـة

ان يتوىل هذا املنصـب مؤقتـا وزيـر املواصـالت الشـيخ أحمـد عبـد وك. )2(امرأة تتبوأ منصبا وزاريا يف بالدها
  .الـلـه

  .تعيني املرأة الكويتية مديرة جامعة -
وزيرتني إحداهام للرتبية والتعلـيم العـايل، واألخـرى وزيـر  2005ضمت الحكومة يف تشكيلها لعام  -

  .دولة لشئون اإلسكان
يف إدارة الفتوة والترشـيع مبوجـب املرسـوم رقـم تعيني عدد من املستشارات يف وظيفة وكيل إدارة  -

  .2007لسنة  32
تعيني سيدتني يف وظيفة قيادية يف إدارة التحقيقات يف وزارة الداخلية، كـام تـم تخـريج أول دفعـة  -

سيدة ضابط برتبـة مـالزم  16، منهن 2009للنساء الرشطيات من الالىئ التحقن بجهاز الرشطة الكويتى عام 
  .صفسيدة ضابط  11و
  :املرأة الكويتية ىف السلك الدبلوماىس واملنظامت الدولية -

 17تولت املرأة الكويتية مناصب عدة ىف املنظامت الدولية، فمـثال اختـريت السـيدة نبيلـة املـال يف  -
الكويـت سـابقا لـدى اسـرتاليا  ، ملنصب سفرية الكويت الدامئة لدى األمم املتحدة وهـي سـفرية 2004يناير 

  . مقيمة لدى هنغاريا وسلوفاكيا وسلوفينياوسفرية غري

                                                            
 .2005يونيو  13 جريدة الرشق األوسط، )1(
وحاصلة عىل بكالوريوس العلوم السياسية من  1947ويت عام وزيرة التخطيط الكويتية، معصومة املبارك، من مواليد مدينة الك 2)(

جامعة الكويت ودبلوم يف التخطيط من املعهد العريب للدراسات يف الكويت، فضال عن ماجستري يف العلوم السياسية من جامعة 
اه فلسفة يف العالقات الدولية نورث تكساس األمريكية، باإلضافة إىل ماجستري آخر يف العالقات الدولية من جامعة كولورادو ودكتور 

 .من جامعة دنفر يف الواليات املتحدة
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تعيني ريم الخالد، سفرية لدى دولة تشيىل بأمريكا الالتينيـة، وتعتـرب ريـم الخالـد أول سـفرية عـىل  -
مستوى الكويت والخليج العريب يعهد إليها بتأسيس سفارة من الصفر ىف هذه الدولة، كام تعترب ثاين سفرية 

  .ملالكويتية بعد السيدة نبيلة ا
  :املرأة الكويتية والقضاء  -

، ىف الوظـائف القضـائية،  -أو بعبارة أخرى مل تحظ بأى نصيب -مل تحظ املرأة الكويتية بنصيب وافر 
برئاسـة املستشـار أحمـد الـديهان   2010فقد رفضت الدائرة اإلدارية يف املحكمة الكلية بالكويت ىف أبريل 

واطنة رشوق الفيلكاوي ضد رئيس املجلس األعـىل للقضـاء بصـفته وأمانة رس األستاذ خلف أحمد قضية امل
والتي تطالب بقبولها بوظيفة وكيل نيابة ورفضت الدفع بعدم قبول دستورية القرار املطعـون عليـه لعـدم 
جديته وثانيا قبول الدعوى شكال ورفضها موضوعا، وألزمت املدعية املرصوفات وعرشة دنانري مقابل أتعاب 

  . املحاماة
كانت املدعية قد اختتمـت دعواهـا بطلـب إلغـاء القـرار الصـادر عـن املـدعى عليـه األول بصـفته و 

واملتضمن باإلعالن املنشور بجريدة الرأي عن حاجة وزارة العدل إىل شـغل وظيفـة باحـث مبتـدئ قـانوين 
بعـد ) ج(نيابـة للكويتيني الذكور فقط عىل أن يتم نقلهم من الكادر العام اىل الكادر الخاص بوظيفة وكيل 

  .)1(اجتيازهم الدورة التدريبية يف املعهد بنجاح
وىف هذا السياق، أكد رئيس جمعية املحامني الكويتيني عمر العيىس أنه ليس هناك عـائق يف القـانون 
الكويتي أو الدستور مينع النساء من أن يصبحن قاضيات، فيام أشار النائب الليربايل عـيل الراشـد إىل أنـه ال 

  .)2(اإلسالم أو القانون الكويتي، مينع تعيني نساء يف السلك القضايئ يشء يف

                                                            
  .2010ابريل  15جريدة النهار، ) 1(
  :صحيفة السلطة الرابعة االلكرتونية عىل الربط )2(

http://www.slt-4.com/news.php?action=show&id=5568 
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  الرابعاملبحث 
  قضايا حقوق اإلنسان األكرث سخونة بدولة الكويت

أحد امللفات الساخنة فيام يتصل بأوضـاع حقـوق اإلنسـان يف الـبالد، فبيـنام  »نالبدو «لقد مثلت قضية 
ألفا بعد حرب تحريـر الكويـت إيل  135تقلص عددهم من  شهدت تلك القضية انفراجات عديدة أسفرت عن

، إال إن ما يواجهه البدون من مشاكل البطالة وضعف الدخل وعدم )1(ألفا منهم 42ألفا بعد تعديل أوضاع  88
القدرة عيل سداد بعض رسوم الخدمات خاصة التعليم والصحة، كان له عظيم األثر ىف تفـاقم مشـكلتهم عـىل 

يد من الجهد للحد من مأساة هذه الفئة، خاصة وأن حالة الرتدى التى يعيشونها؛ أدت إيل نحو يتطلب بذل مز
تفيش األمية والبطالة والفقر واألمــراض وازدياد معدالت الجرميــة بينهم، مام كان له أسـوأ األثـر عـىل سـمعة 

   .دولة الكويت، خاصة بدء اعتالء هذه الدولة مكانة متميزة ىف سجل حقوق اإلنسان
كانت من املوضـوعات الحقوقيـة " حقوق املرأة "و "حرية الرأي والتعبري "ومام يذكر ىف هذا الصدد، أن 

  . األكرث بروزا والتى سجلت فيها الكويت تقدما ملحوظا خالل الفرتة املاضية 
، وال يخف علينا، االنفراجة االعالمية الكربى التـى شـهدتها الكويـت ىف مجـال حريـة الـرأى والتعبـري  

عىل قـانون يحظـر حـبس الصـحفيني  2005والتى بدأت بوادرها عندما صادق مجلس األمة الكويتى ىف مارس 
 45قبل إصدار حكم نهاىئ بذلك، ومينح القانون الجديد الحق ىف إصدار الصحف بحريـة كاملـة بعـد منـع دام 

اص باصـدار صـحيفة عاما وأعطى صاحب الجريدة الحق ىف إقامـة دعـوى قضـائية ىف حالـة رفـض طلبـه الخـ
ويهدف القانون كذلك إيل إعطـاء املزيـد مـن الحريـات لوسـائل اإلعـالم، إال ان القـانون أورد بعـض  )2(جديدة

االستثناءات عىل منع حبس الصحفيني تلك حاالت املساس بالذات اإللهية أو األنبيـاء أو الصـحابة أو أل البيـت 
ام سحب صـالحية إصـدار قـرار بـإغالق الصـحف مـن وزيـر وزوجات الرسول أو بأصول العقيدة اإلسالمية ، ك

اإلعالم ومجلس الوزراء ليمنحها للقضاء وهذه أهم مميزات القانون الجديد، الذي غل يد الحكومة عن إغـالق 
  . الصحف إداريا

                                                            
  . 204باهي الفضيل ، مرجع سابق ، ص ) 1(
 .128يم ، مرجع سبق ذكره، ص سمري فاضل ابراه. د  )2(
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طلبـا قـدمها  76وقد ساعد هذا القانون عيل رفع عدد طلبات إصدار الصـحف اليوميـة يف الكويـت إيل 
لكـويتي سات ورشكات ، ليزداد الواقع اقرتابا من تحقيق النموذج واملثال الذي سعي إليه الدستور اأفراد ومؤس

  .)1() 37- 36 -35( عرب ما نص علية يف املواد
وعىل الرغم من ذلك، فقد تضمن القانون العديد من املحظورات التي من شأنها تقييد حرية الصحافة ، 

السياسـة «و »األنبـاء «و » الـوطن «: فعت ثالث صحف رئيسـية، هـيمحظورات د 10والتي بلغ عددها نحو 
املساس بالذات اإللهية والتعرض لشخص األمـري ، وخـدش اآلداب : إيل رفض القانون ، وأبرز هذه املحظورات »

العامة ،والتحريض عيل طائفة ما ،واألنباء عن االتصاالت الرسية الرسمية ،ونرش االتفاقيـات واملعاهـدات التـي 
عقدها الدولة قبل نرشها يف الجريدة الرسمية ونرش ما من شأنه التأثري عيل قيمـة العملـة الوطنيـة و إهأنـه ت

   .)2(وتحقري رجال القضاء واملساس بكرامة األشخاص أو حياتهم الخاصة وإفشاء رس من شأنه أن يرض بسمعتهم
ام بعد أن وافق مجلس األمة ومن جهة ثانية خطت الكويت خطوات واسعة يف مجال حقوق املرأة السي

عيل قانون يقيض مبنح املرأة حقوقها السياسية مبا يف ذلـك حـق  2005الكويتي يف السادس عرش من شهر مايو 
الرتشيح والتصويت يف االنتخابات وتم تعيني وزيـرة ألول مـرة يف الحكومـة الكويتيـة لتكتمـل بـذلك منظومـة 

ـة يف السـابق عـيل مسـائل األجـور  القوانني التي تكفل للمرأة حقوقا متساوية مع الرجل والتـي كانـت مقترص
والحصول عيل فرص العمل وشغل مناصب حكومية رفيعة املستوي تشمل مناصب السفراء ومناصب تنفيذيـة 
يف مجال التعليم ويعد هذا القانون تتويجا لجهود بذلت لتمكني املرأة الكويتية من حقوقها السياسية واملدنية 

وشملت تقديم أربع عرائض نسائيه تطالب بـالحقوق السياسـية وبحـق املـرأة يف  1971منذ عام والتي بدأت 
الرتشيح واالنتخابات كام شملت محاوالت من جانب بعض النساء لتسجيل أسامئهم يف جداول االنتخاب عالوة 

جمعيـة أهليـة  14عيل العديد من املسريات االحتجاجية التي نظمتها املنظامت النسـائية وتشـكيل لجنـه مـن
  .ملتابعة القضايا املختلفة املتعلقة باملرأة

                                                            
  204باهي الفضيل ، مرجع سابق ، ص   )1(
معصومة املبارك ، املرأة الكويتية ومسرية الدفاع عن حقوقها السياسية بحث غري منشور تم تقدميه إيل امللتقي اإلعالمي الكويتي . د) 2(

 15، ص 2004سبتمرب  7إيل  3بالقاهرة يف الفرتة من 



    املركز  القومي

484 

  

وقد فشلت كل هذه املحاوالت يف تعديل املادة األويل من قانون االنتخاب بسبب صالبة قوى الرفض بني 
بإصـداره أمـرا  1999عـام ) جـابر األحمـد الصـباح ( بيد أن مبادرة األمري الراحـل الشـيخ .أعضاء مجلس األمة 

راء باتخاذ الخطوات الالزمة للسامح للمرأة مبامرسة حقوقها السياسية كانت نقطة فاصلة يف تاريخ ملجلس الوز 
  . )1(املرأة الكويتية

، أن الضغوط التى مارستها منظامت املجتمع الدوىل املعنية باملرأة فضـال عـن اآلونة األخرية واملشاهد ىف
حيـث متكنـت املـرأة  2006تـؤىت مثارهـا خـالل عـام  املنظامت املحلية عىل الحكومـة الكويتيـة اسـتطاعت أن

الكويتية من انتزاع حقها ىف الرتشيح والتصويت ىف االنتخابات التى أجريت سواء الربملانية او البلدية وإن كانت 
املرأة مل تحقق نجاحا ملموسا ىف هذا الخصوص مقارنة بالرجل إال انه ما من شك انها اثبتت استطاعتها التـأثري 

  . )2(ائج االنتخابات وذلك نظرا لعدد النساء الذى يفوق عدد الرجال الذين لهم حق التصويتىف نت
ويقف التيار اإلسالمى بالكويت كحائط صد أمام متتع املرأة بحقوقها ىف املجتمع الكويتى ويرفض 

ان تساند املرأة ىف وإن كان موقف سلبى كهذا مل مينع التيارات األخرى من . )3(إعطائها املكانة التى تليق بها
الحصول عىل حقوقها الطبيعية ىف املشاركة ىف الحياة العامة ببالدها من جانب كام مل يكن لهذا املوقف 

املناوىء تأثري عىل صانع القرار ىف الكويت، فكان أن تم إعطاء املرأة بعضا من حقوقها إىل أن يحدث انفراجه 
كويتى وهو أمر ليس مستبعدا ىف ظل الجهود التى تبذلها عىل مسار حقوق املرأة ىف النظام السياىس ال

  .منظامت حقوق اإلنسان املحلية والدولية عىل السواء
ويعكس هذا التناقض بني التطور الذي تشهده الحقوق االقتصـادية واالجتامعيـة والجمـود النسـبي   

و تعزيز أوضاع حقوق اإلنسان الذي تشهده الحقوق السياسية واملدنية يف الكويت، رصاعا بني عوامل تدفع نح
  .بكافة أنواعها وأخري تعرتض مسريتها وتعرقل تطورها االيجايب عيل أرض الواقع 

                                                            
، مركز األمارات " تحديات املستقبل: الخليج "يس، التأثريات السياسية للعوملة يف دول الخليج العربية ، يف شعالن يوسف العي )1(

  . 111، ص  2005للدراسات والبحوث أالسرتاتيجيه ، طبعه أويل ، أبو ظبى 
  .128سمري فاضل إبراهيم، مرجع سبق ذكره، ص . د) 2(
 .128املرجع السابق، ص ) 3(
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  الخامساملبحث 
   )1(مؤسسات ومنظامت حقوق اإلنسان ىف الكويت

يوجد بدولة الكويت عدد كبري من مؤسسات حقوق اإلنسان، يقع اهتامم تيار منها ىف تقديم الدراسـات 
ـه مـن دراسـات وأبحـاث والبحوث  ذات الصلة بحقوق اإلنسان وقضاياه وتيار ثاىن يهتم مبتابعة كل ما تم نرش

حول نفس املجال وتيار ثالث، يهتم بتنظيم دورات تدريبية توعوية لكل فئات املجتمع من أجـل إعـالء كلمـة 
   :ري حكومى، كام يىلوميكننا تقسيم هذه املؤسسات إىل نوعني أولهام حكومى وثانيهام غ. حقوق اإلنسان

  :املؤسسات الحكومية الرسمسة العاملة ىف مجال حقوق اإلنسان: أوال
تحتضمن دولة الكويت عددا من املؤسسات الرسمية العاملة يف مجال حقوق اإلنسان، تـأىت ىف الصـدارة 

لـس الـوطنى ، والتى تعمل ىف إطار املج24/10/1992التى تأسست يف  »لجنة الدفاع عن حقوق اإلنسان«منها 
الكويتى وتهدف إىل الدفاع عن حقوق اإلنسان والعمل عىل تنقيـة الترشـيعات املعمـول بهـا يف الكويـت مـن 
األحكام املتعارضة مع حقوق اإلنسان، فضال عن دورها ىف مراقبة أعامل األجهـزة الحكوميـة للتأكـد مـن مـدى 

حظات حول املامرسات املتعلقة بحقـوق اإلنسـان التزامها بحقوق اإلنسان، وكذا دورها ىف تلقي الشكاوى واملال 
  . والعمل عىل إيجاد الحلول املناسبة لها، وتشكيل لجان تقص للحقائق يف موضوعات اختصاصها

  :املنظامت غري الحكومية: ثانيا
هناك عدد من منظامت حقوق اإلنسان غري الحكومية بدولة الكويت، منها مـا يتعلـق بقضـايا وحقـوق 

، )1963( »الجمعيـة الثقافيـة االجتامعيــــة النسـائية«، و »التحاد الكويتي للجمعيـات النسـائيةا«: املرأة مثل
، كـام سـمحت )1980" (الجمعيـة الكويتيـة لتقـدم الطفولـة العربيـة: "ومنها ما يتعلق مبجـال الطفولـة مثـل

انت أخذت خطـوة لعدد من منظامت حقوق اإلنسان؛ وإن ك -وليس قانوين-الحكومة الكويتية بوجود واقعي 
  .كأول جمعية يف هذا املجال »الجمعية الكويتية لحقوق اإلنسان«بإشهار ) 2004(مهمة يف العام 

                                                            
37-30، ص 1992محمد عبد القادر ،الكويت مثلث الدميقراطية ، مركز الخليج للدراسات االسرتاتيجية ،  لندن ،  :أنظر أيضا  )1(
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وهناك منظامت تهتم بقضايا التعذيب واالعتقاالت، تتصدرها، جمعية ضحايا التعذيب واالعتقـال التعسـفي، 

لبة بإطالق رساحهم وإيقاف التجاوزات الخارجة وهى تنهض للدفاع عن املعتقلني بغري وجه حـق، و تعمل عىل املطا
  .)1(عن القانون من اعتقاالت تعسفية ومداهامت للبيوت، كام تسعى إىل إعادة تأهيل املعتقلني وضحايا التعذيب

فضال عن تدشني شبكة معلومات حقوق اإلنسان يف الكويت، والتى تنخرط ىف أعـامل تجميـع إصـدارات 
ة يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا والصادرة باللغـة العربيـة يف موقـع مؤسسات حقوق اإلنسان العامل

  .)2(واحد، وذلك من خالل التعاون مع العديد من املؤسسات املحلية واإلقليمية
وعىل أية حال ميكن القول بأن دولة الكويت، متكنت من تحقيق قدر كبري مـن التطـور والتقـدم ىف 

  :)3(النقاط التاليةمجال حقوق اإلنسان، نركزه ىف 
قانونــا جديــدا  6/3/2006يف مجــال تعزيــز الحريــات العامــة، أقــر مجلــس األمــة الكــويتي بــاإلجامع يف  )1

للمطبوعات يحظر سجن الصحفيني يف جرائم النرش قبل صدور حكم قضايئ بات، كـام يسـمح برتخـيص 
  . صحف جديدة للمرة األوىل منذ ثالثني عاما

قانونـا يقيضـ مبـنح املـرأة الكويتيـة  16/5/2005املرأة، أقر مجلـس األمـة يف  وىف مجال النهوض بحقوق  )2
حقوقها السياسية يف الرتشيح والتصويت، وذلك بعد تعديل املـادة األوىل مـن قـانون االنتخابـات، والتـي 

  )4(.كانت تقرص هذا الحق عىل الذكور البالغني من الكويتيني
البدون املؤرقة إىل حد كبري وهذا ما تفصح عنه أرقام الـذين استطاعت دولة الكويت أن تحسم مشكلة   )3

ألفا بعد حرب تحرير الكويـت إيل  135تم تعديل حالتهم من هذه الفئة، حيث انخفض عدد هؤالء من 
  .)5(ألفا منهم 42ألفا بعد تعديل أوضاع  88

                                                            
  .172الدليل العريب لحقوق اإلنسان ، مرجع سبق ذكره ، ص " محررا"رميا الصبان ، يف محسن عوض . د  )1(
  .55-50، ص  1997اد الصباح ، الكويت،  سعاد الصباح ،  حقوق االنسان يف العامل املعارص ، دار سع) 2(
 . 2006/ 3/ 10صحيفة الرأي العام الكويتية ،  )3(
  37محمد عبد القادر ،الكويت مثلث الدميقراطية ، مرجع سابق ، ص   )4(
  . 204باهي الفضيل ، مرجع سابق ، ص ) 5(
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يـز ضـد املـرأة واصـبحت رفعت الكويت تحفظاتها عن بعض مواد أتفاقية القضاء عىل جميع اشـكال التمي) 4
  .هذه االتفاقية مبثابة قانون وطني

تواصل الجهود يف مجال محو األمية وتناقص عدد األميني وزديادة عـدد الطالبـات، وكـذلك عـدد املـدارس، )  5
عاما مـن عمـرهن،  60للكويتيني وترتكز أمية الكويتيني يف اآلناث اللوايت تجاوزن % 3.7وقد بلغت نسبة األمية 

  .نصف األميات وميثلن
وفـاة  8اىل  2002مولـود عـام  1000وفاة لكل  9) أقل من سنة ( انخفاض معدل الوفيات لألطفال الرضع   )6

  . )1(2006مولود عام  1000لكل 
ومع كل ما أحرزته الكويت من تقدم وتنامى عىل صعيد قضايا وموضوعات حقـوق اإلنسـان إال أن 

التى كانت حائال دون احراز مزيـد مـن التقـدم ىف مجـال حقـوق األمر مل يخل من الصعوبات واملعوقات 
  :)2(اإلنسان بدول الكويت نوردها فيام يىل

قانون الجنسية، الذي ينطوي عىل قدر كبري من التمييز ويحول دون مشاركة فئات كبـرية مـن املـواطنني   )1
  . من مامرسة حقوقهم السياسية

  ). البدون( بطء إجراءات تسوية مشكلة عدميي الجنسية  )2
  . مكافحة اإلرهاب  )3
التقاليد والعادات املحافظة، التي تعرقل النهوض بحقوق املرأة، والتي حالت ألكرث من أربعة عقود دون   )4

  . مشاركتها يف الحياة السياسية
  . نظام الكفيل املفروض عىل العامل األجانب، وينتهك حقوقهم األساسية لهؤالء العامل  )5
تواجه مشاكل عديدة منها البطالة وضعف الدخل  - رغم تسوية حالة اآلالف منهم–البدون  ما زالت فئة  )6

وعدم القدرة عيل سداد بعض رسوم الخدمات خاصة التعليم والصحة، مام كان له عظيم األثر ىف تفاقم 
مشكلتهم عىل نحو يتطلب بذل مزيد من الجهد للحد من مأساتهم، خاصة وأن حالة الرتدى التى 

ونها؛ أدت إيل تفيش األمية والبطالة والفقر واألمــراض وازدياد معدالت الجرميــة بينهم، مام أساء يعيش
إىل سمعة دولة الكويت الدولية، السيام مع صعود الكويت مكانة مميزة بني دول الخليج فيام يتعلق 

  . بسجل حقوق اإلنسان

                                                            
  :الرابط مركز دراسات مشاركة املرأة العربية، عىل: للمزيد من املعلومات، راجع )1(

http://www.arabwc.org/report/kuwait )2010(  
خطوات وتحديات ، موقع اسالم  اونالين عىل الرابط .. أرشف كشك، حقوق اإلنسان يف الخليج) 2(

www.islamonline.net/arabic/politics/2006/03/article13.shtml - 75k              
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سسات الحكومية برغم أن نسبة اإلناث ذوات انخفاض نسبة املرأة يف مجال صنع القرار داخل املؤ   )7

  .التحصيل الجامعي والعلمي أكرث من نسبة الذكور يف القطاع الحكومي
ال تتمتع املرأة الكويتية بحقوق مساوية للرجل يف مجال الجنسية أيضـا، إذ ال ميكنهـا مـنح جنسـيتها   )8

  .ألبنائها أو لزوجها األجنبي
يف مجال التقدم للحكومة بطلبات للسـكن وإعالـة األبنـاء، والسـيام  ال تتمتع النساء بالحقوق نفسها  )9

  .السيدات الالىئ مل يتزوجن واملطلقات
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  الفصل الرابع
  سلطنة عامن واتفاقات األمم املتحدة 

  لحقوق اإلنسان
يتحدث هذا الفصل عن موقف سلطنة عامن من االتفاقـات األمميـة لحقـوق اإلنسـان ومـدى إنفاذهـا 

ات الدولية الناشئة عن هذه االتفاقات ىف املجال الداخىل، وينقسم الفصـل، إىل ثالثـة مباحـث، يتنـاول لاللتزام
أولها حقوق اإلنسان ىف النظام األساىس لسلطنة عامن والترشيعات الوطنية األخـرى، فـيام ركـز املبحـث الثـاين 

مع إشارة التفاقات العمل واالتفاقـات  عىل اتفاقات األمم املتحدة لحقوق اإلنسان التى انضمت إليها السلطنة
اإلقليمية املنضمة لها، بينام جاء املبحث الثالث، منصبا عىل تبيان مؤسسات ومنظامت حقوق اإلنسان العاملة 

  .  ىف السلطنة، حيث جرى تقسيمها إىل حكومية وغري حكومية
  



    املركز  القومي

490 

  

  املبحث األول
  )1(حقوق اإلنسان يف النظام األساىس لسلطنة عامن

بدرجـه  - 1996ابه مبادىء حقوق اإلنسان الواردة ىف النظام األسايس لسلطنة عامن الصادر عام تتش  
مع ما ورد من مبــادئ يف اإلعـالن العـاملي لحقـوق اإلنســـان الصـادر بقـرار الجمعيـة العامـة لألمـــم  -كبرية

مسـتقاة منـه ، واألدلـة عـيل  ، بل ميكن القول أنها1948ديسمرب من عام  10يف ) 3-د(ألف 217املتحدة رقــم 
ادئ املبــ(مــن النظــام األســايس ) 12(ذلـك كثــرية فمنهــا عــيل ســبيل املثــال ال الحرصــ، البنــد األول مــن املــادة 

من باب الحقوق العامة ينصان عيل أن العدل واملسـاواة وتكـافؤ الفـرص بـني ) 17(، وكذلك املادة )االجتامعية
، يف إعـالن ) 7(، و ) 2(، ) 1(لة ، وهو ما يتفق مـع مـا جـاء يف املـواد العامنيني دعامات للمجتمع تكفلها الدو 

املتعلقـة بالجنسـية ) باب الحقوق والواجبات العامـة (من النظام األسايس )12(كام أن املادة . حقوق اإلنسان 
خاص بحق من اإلعالن ال) 15(وعدم جواز إسقاطها أو سحبها إال يف حدود القانون تتفق هي األخرى مع املادة 

مـن النظـام )20(الفرد يف التمتع بجنسية ما وأنه ال يجوز ، تعسفا ، حرمـان أي شـخص منهـا وباملثـل فاملـادة 
األسايس للسلطنة والتي تحظر تعرض أي شخص للتعذيب املادي أو املعنوي أو الحط من كرامته تنسـجم مـع 

ويات أخري يف نظر القيـادة العامنيـة سـعت ومع ذلك فقد كانت هناك أول. من اإلعالن العاملي) 5(نص املادة 
إيل تحقيقها وأرجأت  نوعا ما إمكانية االرتقـاء بحقـوق اإلنسـان املدنيـة والسياسـية ، إذ اسـتطاعت السـلطنة 
استغالل مواردها النفطية املحدودة يف إحداث نهضة تنموية الفتة للنظـر ، حتـى أنهـا يف غضـون ثالثـة عقـود 

لتها تتحول من مجتمع بدايئ إيل مجتمع حديث ينعم فيه املـواطن مبسـتوي ونصف شهدت نقلة حضارية جع
اقتصادي مرتفع نسبيا ، عالوة عيل نظام تعليمي متميز وخدمات صحية متقدمة غري خدمات الكهرباء وامليـاه 

  : )2(ضاحه كالتايلالتي تحرص الدولة عيل توفريها للمواطنني ، وهو ما ميكن إي
انعكست جهود التنمية االقتصادية عيل املواطن وعـيل مسـتوي معيشـته ،  :ادي فعيل املستوي االقتص  )1

  فبحسب مصادر دولية وصل دخل الفرد إيل

                                                            
  :انظر النظام األسايس سلطنة عامن عىل الربط   )1(

www.arablaw.org /dawn load/constitutions-oman.doc    
  .وما بعدها 19، ص2006، نيويورك،2005انظر تقرير األمم املتحدة للتنمية البرشية لعام ) 2(
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  .وهو متوسط دخل مرتفع نسبيا   2005دوالر يف عـام 13.400حواىل 
ـوع التنمـوي يف عـامن تلـك الطفـرة التـي  :أما عيل املستوي االجتامعي  )2 لعل من أبرز مكتسـبات املرش

شهدتها السلطنة عيل الصـعيد االجتامعـي وعـادت عـيل املـواطن مبـردودات إيجابيـة يف صـورة ارتفـاع 
مستوي الخدمات املقدمه له يف مجال التعليم والرعاية الصحية وأيضا يف مجال رعاية املرأة التي حصلت 

  . عيل مزايا ومكتسبات مهمة 
مـن النظـام األسـايس عـيل أن التعلـيم ركـن أسـايس )املبادئ الثقافية ( 13فبالنسبة للتعليم تنص املادة 

لتقدم املجتمع ترعاه الدولة وتسعي لنرشه وتعميمه لتحقيق الهدف منـة واملتمثلـة يف رفـع املسـتوي الثقـايف 
وإيجاد جيل قوي يف بنيته وأخالقـه، وأن الدولـة تـوفر التعلـيم العـام ...العام وتطويره وتنمية التفكري العلمي 

  . )1(فحة األمية وتشجع عيل إنشاء املدارس واملعاهد الخاصة بإرشاف من الدولة ووفقا للقانونوتعمل عيل مكا
وتكاد أغلب تقارير التنمية البرشية سواء الدولية أو اإلقليمية تنوه بالتقـدم الـذي حققتـه السـلطنة يف 

ر العملية التعليمية نفسها، هذا املجال سواء عيل صعيد إنشاء املدارس واملعاهد والكليات، أو عيل صعيد تطوي
بحيث أصبحت مظلة التعليم مبختلف مستوياته وأنواعـه تغطـي تقريبـا أغلـب املـواطنني ممـن هـم يف سـن 

  . التعليم
من النظام األسايس عيل أن ) 12(فقد نصت الفقرة الرابعة من املادة ... أما بخصوص الرعاية االجتامعية 
يف حالـة الطـوارئ واملـرض والعجـز والشـيخوخة وفقـا لنظـام الضـامن  الدولة تكفل للمواطن وأرسته املعاونة

  .  )2(االجتامعي
وبالنسبة لرعاية املرأة فرغم أنها تدخل يف إطار الرعاية االجتامعيـة مبنظورهـا الشامـــل ، إال إن النقلـة 

وباعتبـار أن . عليهـا الكبرية التي شهدتها املرأة العامنية خالل السـنوات العرشـ األخـرية تسـتلزم إلقـاء الضـوء 
مسألة حقوق املرأة من املسائـل الحسابية بالنسبــة لبعض الدول، والتي قـد تسـتغلها بعـض الجهـات للقـول 
بوجود انتهاكات لحقوق اإلنسان يف هذه الدولة أو تلك، استطاعت السلطنة أن تتجاوز هـذه املسـألة محققـة 

  . قدرا الفتا من النجاح والتميز
) 17(ول إن النظام األسايس قد أكد عيل املساواة بني الرجل واملـرأة حـني نـص يف املـادة وبداية ميكن الق

  عيل أن) الحقوق والواجبات العامة (من الباب الثالث 

                                                            
 .13 النظام األساىس للحكم ىف سلطنة عامن، الباب الثالث، املادة ) 1(
 .12املرجع السابق، املادة ) 2(
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املواطنني جميعهم سواسية أمام القانون ، وهم متساوون يف الحقوق والوجبـات العامـة وال متييـز بيـنهم يف ذلـك « 
   .»...اللون أو اللغة أو الدين أو املذهب  بسبب الجنس أو األصل أو

ويالحظ أنه خالل املستوي الحكومي استطاعت املرأة العامنية خالل املسرية التنموية القصرية نسـبيا أن 
يف ) الخليجـي (تحقيق دورا يف الحياة النيابية ومواقع اتخاذ القرار ، حيث كانت الرائدة عيل الصعيد اإلقليمي 

، كـام تـم توسـيع دورهـا يف رسـم السياسـات  1994واالنتخاب يف مجلس الشورى منذ عـام  نيلها حق الرتشيح
  . )1(الوطنية من خالل تعيينهـا يف مجلـس الدولة

فقد حرص النظام األسايس للسـلطنة يف البـاب الخـاص بـالحقوق والواجبـات عـيل : اما الحقوق املدنية   )3
  :، فعيل سبيل املثال توضيح العالقة القانونية بني الفرد والدولة 

تنص عيل أن الحريـة الشخصـية مكفولـة وفقـا للقـانون، وال يجـوز القـبض عـيل إنسـان أو ) 18(املادة 
  . تفتيشه أو حجزه أو حبسه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته يف اإلقامة أو التنقل إال وفق أحكام القانون

 غري األماكن املخصصة لذلك يف قـوانني السـجون تنص عيل أنه ال يجوز الحجز أو الحبس يف) 19(واملادة 
  .ولة بالرعاية الصحية واالجتامعيةاملشم

وال يجوز أن يتعرض أي إنسان للتعذيب املادي أو املعنوي أو املعاملة الحاطه بالكرامة وفق مـا جـاء يف 
  . )2(كام يبطل كل قول أو اعرتاف يثبت صدوره تحت وطأة التعذيب أو اإلغراء) 20(املادة 

وال يجوز أيضا معاقبة شخص عيل جرمية أو فرض عقوبة علية إال بناء عـيل قانـــون، وال عقـاب إال عـيل 
، )21املـادة (تبعاتها مـن ارتكبهـا  ، يتحملوالجرمية شخصية ،ل بالقانون الذي ينص عليهااألفعال الالحقة للعم

يف محاكمة قانونيـة تـؤمن لـه فيهـا الضـامنات  ووفقا ألحكام القانون فإن املتهم يعد بريئا إيل أن تثبت إدانته
، ويعتـرب التقـايض حقـا مكفـوال لجميـع املـواطنني ، ) 21املـادة (الرضورية ملامرسة حق الدفاع وفقـا للقـانون 

  . )3(والدولة تكفل تقريب جهات القضاء من املتقاضني ورسعة الفصل يف القضايا

                                                            
 .وما بعدها 19، مرجع سابق، ص2005انظر تقرير األمم املتحدة للتنمية البرشية لعام ) 1(
 . 20، 19، 18النظام األساىس للحكم ىف سلطنة عامن، مرجع سابق، املواد  )2(
  وما بعدها 20، مرجع سابق، ص  2005تقرير األمم املتحدة للتنمية البرشية لعام  )3(
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عتقال أن يتم إبالغه بأسبـاب ذلـك فـورا ، ويجـب ويعترب من حق أي مواطن يتعرض للقبض عليه أو اال 
إعالمه بالتهم املوجهة إليه عيل وجه الرسعة وقد منحة القانون ،هـو أو مـن ينـوب عنـه ، حـق الـتظلم أمـام  
القضاء من اإلجراء الذي قيد حريته الشخصية ، وينظم القانون حق التظلم مبا يكفل الفصـل فيـه خـالل مـدة 

  . )1(فراج عن الشخص املعنيمحددة ، وإال وجب اإل 
الحقوق السياسية، ففي ظل توجه القيادة العامنية نحو تبني برنامج تدريجي لإلصالح السيايس يف   )4

مطلع التسعينيات بدأت تظهر صيغ وهياكل سياسية متثيلية من نوع جديد ، حيث خرج مجلس 
نت للمجلس االستشاري الذي ومتتع بصالحيات أوسع من تلك التي كا 1991الشورى إيل النور عام 

  .)2(سبقه
اء للمجالس وميكن القول إن سلطنة عامن تعد أول دولة خليجية بعد الكويت تأخذ بفكرة االنتخاب سو 

يتم اختيار  –الذي يشكل مع مجلس الدولة مجلس عامن  –، إذ أصبح مجلس الشورى الترشيعية أو البلدية
ناثا الرتشيح لعضوية مجلس وأصبح من حق املواطنني ذكورا وإ ، باالنتخاب الحر املبارش 83 جلسأعضائه ال
 ، وأيضا عضوية املجالس البلدية ، والقيام باختيار ممثليهم لعضوية هذه املجالس ، حيث منح حقالشورى

  .)3(عاما 21االنتخاب ملن يبلغون سن 
، إال إن ة بالنسبة للـبالدنقلة نوعية كبري وعيل الرغم من أن منح املواطن حق الرتشيح واالنتخاب قد مثل 

، حتـى ميكـن القـول إنهـا قطعـت فعـال بدايتها وما زالت بحاجة لتطويرهاعملية اإلصالح السيايس ما زالت يف 
وينص النظام األسايس عيل حرية تكوين الجمعيات عيل أسس . خطوات واسعة عيل طريق التحول الدميقراطي

وط يتعارض مع نصوص وأهداف النظام األسايس وفقـا للرشـ وطنية وألهداف مرشوعة وبوسائل سلمية ومبا ال 
، ويعترب املتوسـط الزمنـي عدة خطوات معقدة ، غري أن تكوين الجمعيات مير عربواألوضاع التي يبينها القانون

  لتسجيل أي جمعية أو منظمة

                                                            
  . 24الدستور العامىن، املادة :راجع ) 1(
،  25، مجلة شؤون خليجية ، العدد » املنطلقات واملعوقات.. تجربة اإلصالح السيايس بسلطنة عامن «: محمد شحات عبد الغني ) 2(

  . 58-50مركز الخليج للدراسات االسرتاتيجية ، لندن ، ص ص 
االصالح السيايس ىف الوطن العريب، ) محرر(مصطفى كامل السيد .قراطي يف سلطنة عامن،  يف دعبدالحميد موايف، التحول الدمي.د) 3(

  .217-212، ص ص 2006القاهرة 
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ت سياسية ميكن أن وعامن يحظر فيها األحزاب السياسية وال توجد بها جمعيا. )1(غري حكومة سنتني عيل األقل 
  تقوم بدورها 

ويعد حق التعبري عن الرأي أحد حقوق اإلنسان األساسية التـي نصـت عليهـا املواثيـق الدوليـة لحقـوق 
وقد أكد النظام األسايس للسلطنة عيل حق كل مواطن يف التعبيـر عن رأيه ، ولكن الواقـع يشـري إيل ... اإلنسان 

حق التجمع وتنظيم املسريات واالعتصام واملظـاهرات يخضـع لقيـود أن مامرسة هذا الحق تبقي محل نظر ، ف
أما الصحافة ووسائل اإلعالم األخرى من وسائل التعبري عن الرأي فإما . باعتباره األمن والنظام العام يف السلطنة 

يف  خاضعة مللكية الدولة أو تتبني خط الدولة وتتجنب الدخول يف صـدام معهـا ، خاصـة وأن األخيــرة ممثلـة
وزارة اإلعالم هي التي متنح الرتاخيص للصحف ، كام تفرض الرقابة عيل الصحف ووسائل اإلعالم ، والصـحفيون 

  .   )2(بدورهم ميارسون الرقابة الذاتية
ولكن وبشكل عام، عكست املامرسة العملية، أن هناك قيودا حكومية عىل حرية التعبـري والصـحافة، إذ 

ان بـأي شـكل وبـأي وسـيلة، وإن كانـت الســـلطات قـد تسـامحت حيـال انتقـاد يحرم القانون انتقاد السـلط
املسئولني الحكوميني والجهات الحكومية األخرى، ال سيام من خالل اإلنرتنت، ولكن نـادرا مـا تـم تغطيـة مثـل 

  . هذه االنتقادات يف وسائل اإلعــالم
ة كل املنشورات املحليـة أو املسـتوردة، هذا ويخول قانون الصحافة واملطبوعات العامىن، الحكومة مبراقب

فرتاقب وزارة اإلعــالم كل ما ينطوى عىل أمـورا مسـيئة مـن الناحيـة السياسـية أو الثقافيـة أو الجنسـية، مـع 
  . التأكيد عىل أن تظل افتتاحيات الصحافة دامئا متفقة مع وجهة نظر الحكومة

ولكن كل التجمعات العامة تتطلب موافقـة وينص النظام األســايس للسلطنة، عىل حرية االجتامع؛ 
كام ينص عىل حرية . الحكومـة، مع وجود استثناءات نادرة، وتتسم أغلب املظاهرات بأنها  ذات طابع ســلمي

  التجمع؛ ولكن الحكومة قيدت هذه الحرية يف املامرسة، فوزارة التنمية االجتامعية هى التى تصـادق عىل

                                                            
  .وما بعدها 46، ص 2005تقرير مكتب الدميقراطية وحقوق اإلنسان ، وزارة الخارجية األمريكية لعام : انظر ) 1(
مركز الخليج  2005-2000عام –تقارير املنظامت املعنية حرية الصحافة واإلعالم  يف.. دول مجلس التعاون الخليجي : " انظر  )2(

 .للدراسات اإلسرتاتيجية
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مح لبعض املجموعات، مثل بعض املجموعات االجتامعية، القيام بوظائفها دون إنشاء كل املنظامت؛ وقد س 
ومع ذلك استخدمت الحكومة رشط الحصول عىل ترصيح من أجل السيطرة عىل البيئة . تسـجيل رسـمي

السياسـية ومل ترصح للمجموعات التي تراها تشكل تهديدا لآلراء االجتامعية والسياسية الســائدة أو ملصالح 
  . ســلطنةال

خاصـة تلـك التـي تقـدم ) NGOs(هذا ويسـمح النظـام األســـايس بتكـوين مـنظامت غـري حكوميـــة 
جمعية للمرأة  38منظامت غري حكومية مسجلة حاليا، كام توجد  10خدمات للمرأة والطفل واملسنني، فهناك 

ا محدودا، بينام ميل العدد اآلخر تم التصديق عليها من قبل الحكومة، تلقى بعضها متويال أو دعام عينيا حكومي
متويال ذاتيا مـن خـالل اشـرتاكات األعضــاء، أو رسـوم التسـجيل بالحضـانات التـابع لهـا، أو التربعـات، أو بيـع 

  .املنتجات
وبالنسبة ملامرسة الشعائر الدينيــة، مل يرتكها النظام األساىس مطلقة دون قيد، فقد قيدها باالنسجام مع 

وبشكل عام تحرتم الحكومـة حق مامرسـة الشـعائر الدينيـة مـن . طوى عىل خرق للنظام العامالتقاليد، وأال تن
كام ينص النظـام األسـايس بـأن اإلســـالم هـو ديـن الدولـة وبـأن الرشـيعة هـي مصـدر كـل . الناحية العملية

ايس التمييـز بـني ويحرم النظام األس. الترشيعات، فيسمح للمقيمني من غري املسلمني مبامرسة شعائرهم الدينية
املواطنني أو غري املواطنني عىل أساس الدين أو املجموعات العرقية، ومام يدل عىل ذلك إصـدار مجلـة تسـمى 

، تتبع  وزارة األوقاف والشئون الدينيـة، فضال عن شغل بعض الشـيعة مناصـب بـارزة يف القطـاعني »التسامح«
  . الخاص والعام، ناهيكم عن الحقائب الوزارية

م النظـام األسايس التمييز عىل أساس الجنس، واملنشأ اإلثنـي، والعـرق، واللغـة، والطائفـة، ومكـان ويحر 
السكن، والطبقة االجتامعية، ومع هذا فقد جاء التطبيق الحكومي مخالفا للنظام األساىس يف بعـض املجـاالت، 

  .عية، والعجزحيث حدث متييز اجتامعي وثقايف عىل أساس الجنس، والعرق، والطبقة االجتام
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  املبحث الثاين
  انضامم سلطنة عامن التفاقات األمم املتحدة 

   )1(لحقوق اإلنسان وتحفظاتها عليها
ـعة الدوليـة   انضمت سلطنة عامن إىل ثالثة من اتفاقات األمم املتحدة لحقوق اإلنسـان املعروفـة بالرش

اتفاقية القضاء عـىل «، و )2003( »ز العنرصياتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التميي«: لحقوق اإلنسان، وهى
ـــرأة ــز ضــد امل ــع أشــكال التميي ــة حقــوق الطفــل«، و )2006( »جمي ، وانضــمت أيضــا إىل )2()1996( »اتفاقي

، بشأن اشرتاك األطفال يف النزاعات املسـلحة، وبيـع األطفـال، »الربوتوكولني االختياريني التفاقية حقوق الطفل«
  ). 2004(غاء واملواد اإلباحية واستغالل األطفال يف الب

  : تحفظت عامن عىل أحكام بعض االتفاقيات التي انضمت إليها، عىل النحو التايل
تحفظ عام عىل كل ما يرد من التزامات يف االتفاقية ال يتامىش مع القانون ": اتفاقية حقوق الطفل  - 

وتحفظ ). 21(تبني الواردة يف املادة اإلسالمي والترشيعات السارية يف السلطنة، وبخاصة التي تتعلق بال
، التي )7(وعىل املادة . عام آخر يتعلق بتطبيق االلتزامات الواردة يف االتفاقية يف حدود املوارد املتاحة

تتعلق بالجنسية، حيث كفلت منح جنسيتها للمواليد مجهويل اآلباء الذين يولدون عىل أرضها وفقا 
تي تتعلق بالتزام الدول بتوفري معلومات عن أعضاء األرسة يف الحاالت ، ال)9/4(واملادة . لقانون الجنسية

التي ينشأ فيها فصل الطفل عن أبوية نتيجة إجراء اتخذته الدولة، إال إذا كان توفري هذه املعلومات 
، )14(واملادة . لهذه الفقرة" السالمة العامة"ليس لصالح الطفل، حيث طلبت إضافة عبارة ما يتعلق بـ 

، التي تسمح لألطفال املنتمني إىل أقليات دينية )30(واملادة . علقة بحق الطفل يف حرية الديناملت
  . )3(بالجهر بعقيدتهم

                                                            
" التحول الدميقراطي يف سلطنة عامن" عبد الحميد املوايف،. د: للمزيد من التفاصيل حول اإلطار الدستوري يف سلطنة عامن ،انظر  )1(

    .224- 221ص  مصطفى كامل السيد، مرجع سابق، ص. ، يف د
النصوص الرسمية لالتفاقيات : رشيف عتلم، محمد ماهر عبدالواحد، موسوعة اتفاقيات القانون الدوىل اإلنساىن: راجع ىف ذلك) 2(

  .وما بعدها  450، ص 2002والدول املصدقة واملوقعة، بعثة اللجنة الدولية للصليب األحمر بالقاهرة، الطبعة الثانية، القاهرة 
  :ة العربية ملعلومات حقوق االنسان عىل الرابط االلكرتوىنالشبك)  3(
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ـعة الدوليـة(الجدير بالذكر أن هناك عدد من اتفاقات األمم املتحدة لحقوق اإلنسان              التـى مل ) الرش
العهـد الـدويل مجـرد التوقيـع عليهـا دون تصـديق، وهـى تنضم إليها سلطنة عامن، بل إنها مل تبادر إىل 
، العهــد الــدويل للحقــوق املدنيــة والسياســية، الربوتوكــول للحقــوق االقتصــادية واالجتامعيــة والثقافيــة
دنيـة والسياسـية بشـأن تقـديم شـكاوي مـن قبـل األفـراد، االختياري امللحق بالعهد الدويل للحقـوق امل

الربوتوكول االختياري الثاين امللحـق بالعهـد الـدويل للحقـوق املدنيـة والسياسـية، بهـدف إلغـاء عقوبـة 
اإلعدام، اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييـز ضـد املـرأة، الربوتوكـول االختيـاري امللحـق باتفاقيـة 

ل التمييز ضد املرأة، اتفاقية مناهضـة التعـذيب وغـريه مـن رضوب املعاملـة أو القضاء عىل جميع أشكا
االتفاقيــة الدوليــة لحاميــة حقــوق جميــع العــامل  العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو املهينــة، واخــريا

  .أرسهم املهاجرين وأعضاء
  

الجدول التاىل يوضح اتفاقات األمم املتحدة لحقوق اإلنسان التى انضمت 
  .إليها السلطنة وتلك التى مل تنضم إليها

 االتفاقية
وضع

املصادقة
تاريخ

التوقيع
تاريخ 

 االنضامم/التصديق
تاريخ الدخول حيز 

 النفاذ

االقتصـاديةحقـوقللالعهد الدويل  
واالجتامعية والثقافية

  -- -- -- 

ــوق  ــدويل للحق ــد ال ــةالعه املدني
 والسياسية

  -- -- -- 

الربوتوكــول االختيــاري امللحــق 
بالعهــد الــدويل للحقــوق املدنيــة 
والسياسية بشأن تقديم شكاوي من 

 قبل األفراد

  -- -- -- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    http://www. anhri.net/hotcase/2007/0303.shtml 
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امللحـقالربوتوكول االختياري الثاين 
بالعهــد الــدويل للحقــوق املدنيــة 
ــة  ــاء عقوب ــدف إلغ ــية، به والسياس

 اإلعدام

  -- -- -- 

االتفاقيـــة الدوليـــة للقضـــاء عـــىل 
  1/2/2003 2/1/2003 --  انضامم أشكال التمييز العنرصي جميع

اتفاقية القضاء عىل جميع أشـكال 
التمييز ضد املرأة

  -- -- -- 

الربوتوكــول االختيــاري امللحــق 
باتفاقية القضاء عىل جميـع أشـكال 

التمييز ضد املرأة
  -- -- -- 

فاقيــة مناهضــة التعــذيب وغــريهات 
ــن ــة  م ــة أو العقوب رضوب املعامل

القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
  -- -- --  

  8/1/1997 9/12/1996--انضامماتفاقية حقوق الطفل 

ــة  ــاري التفاقي ــول االختي الربوتوك
حقوق الطفل بشأن اشرتاك األطفال 

يف املنازعات املسلحة
  17/10/2004 17/9/2004 -- انضامم 

ــةالربوتو   ــاري التفاقي ــول االختي ك
حقوق الطفـل بشـأن بيـع األطفـال 
واســـتغالل األطفـــال يف البغـــاء ويف 

 االباحية املواد

 17/10/2004 17/9/2004 -- انضامم 

االتفاقية الدوليـة لحاميـة حقـوق 
هــاجرين وأعضــاء جميــع العــامل امل

 أرسهم
  -- -- -- 

    :بط التايلابرنامج الحكم واالدارة ىف البالد العربية عىل الر : املصدر
http://www.pogar.org/arabic/countries/humanrights.asp?cid=3  
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ن التأكيد عىل انضامم سلطنة عامن إىل أربع من اتفاقيات منظمـة العمـل الدوليـة املعنيـة ومن األهمية مبكا
، 1998( »الخاصتان بإلغـاء السخـــرة والعمـــل اإلجبـاري) 105(و ) 29(االتفاقيتان رقمى «: بحقوق اإلنسان، وهى

  ). 2001، 2005( »قارصينالخاصتان مبنع استخدام األطفال وال) 138(و ) 82(االتفاقيتان رقمى «، و )2005
إعـالن القـاهرة لحقـوق اإلنسـان يف «أما بالنسبة للمواثيق اإلقليمية فقد وافقت سلطنة عامن عـىل   

، وهـو وثيقـة إرشـادية ال تحتـاج إىل 1990، الصادر عـن مـؤمتر وزراء خارجيـة الـدول اإلسـالمية عـام »اإلسالم
، الذي اعتمدته القمة العربية يف تونس عام »املعدل/ انامليثاق العريب لحقوق اإلنس«كام وافقت عىل . تصديق

  . ، لكنها مل تصادق عليه شأن معظم الدول العربية2004
  املبحث الثالث

  إنجازات حقوقية لصالح املرأة ىف سلطنة عامن
نساء يف عضـوية مجلـس الدولـة العـامىن  5أصدر السلطان قابوس بن سعيد مرسوما سلطانيا بتعيني 

عضـوا، مـام يؤكـد حـرص السـلطان العـامىن عـىل إرشاك املـرأة  55وكان إجامىل عدد أعضـائه عند إنشائه، 
العامنيــة يف عضــوية هــذه املؤسســة الرفيعــة، ويعكــس ثقتــه يف قــدراتها وكفاءتهــا لالضــطالع مبســئوليات 

  .املشاركة الوطنية عىل هذا املستوى
السليم لتقدمها ورفعتها، وظهـر ذلـك وبهذه الخطوة تكون املرأة العامنية، قد وضعت عىل الطريق  

من تجربة مجلس الشورى، حيث كانـت مشـاركة املـرأة هـي املتغـري ) 1995/1997( جليا ىف الفرتة الثانية 
األهم ليس فقط ألنها الخطوة الفريدة من نوعها يف دول مجلـس التعـاون الخليجـي وإمنـا باعتبارهـا بيانـا 

وير عىل املسار العامين باتجاه املشاركة الفعلية من جميـع فئـات عمليا لنهج التدرج الذي يطبع حركة التط
املجتمع، حيث أن املرأة شغلت العديد من املناصب يف مؤسسات العمل وحققت نجاحات جعلتها مؤهلة 

  .عن جدارة لتويل مناصب قيادية يف قطاعات توجيه الرأي وصنع القرار
وى واليـات محافظـة مسـقط ففـازت امرأتـان عـن ويف تلك الفرتة شاركت املرأة يف الرتشح عىل مسـت

مرشـحا تـم  736امرأة لعضوية املجلـس بـني  27واليتي السيب ومسقط، ويف الفرتة الثالثة، حيث ترشحت 
 21تقدمت  2003إىل  2001خاللها إعادة انتخاب مرشحتي واليتي مسقط و السيب، ويف الفرتة الرابعة من 

  امرأة
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فقـد  2006إىل  2004أمـا يف الفـرتة الخامسـة مـن . عن واليتي مسقط وبورشللرتشيح فازت منهن امرأتان  
  .إمرة متقدمة للرتشيح 15اقترص األمر عىل فوز مرشحتني عن واليتي مسقط وبورش من بني 

وبفضل الثقة التي حظيت بها املرأة العامنية، وبفضل ما يتاح لها من فرص كبرية ومتكافئة للتعليم 
جتامعية ومن تدريب وفرص عمل وكثمرة لجهودها كذلك، استطاعت املرأة العامنية والرعاية الصحية واإل 

أن تشغل مساحة كبرية يف مختلف مجاالت العمل واالنتاج بل وأن تصل بكفاءتها وعطاءها إىل أعىل 
مناصب الجهاز اإلداري يف الدولة، منها منصب وزيرة وسفرية، ومن املناصب القيادية العليا التي وصلت 

  :ا املرأة العامنية، نذكر اآلىتله
وزيرات هن وزيرة التعليم العايل، وزيرة السياحة، وزيرة ) 3(بلغ عدد الوزيرات ىف السلطنة  -

التنمية االجتامعية، فمثال تتوىل السيدة راجحة بنت عبد األمري بن عيل وزارة السياحة و تتوىل الدكتورة 
االجتامعية، كام أسندت حقيبة التعليم العاىل  إىل الدكتورة  رشيفة بنت خلفان اليحيائية، وزارة التنمية

  .راوية بنت سعود بن أحمد البوسعيدية
، منصب سفرية البالد لدى مملكة هولنـدا، 1999تولت خديجة بنت حسن بن سلامن اللواتية عام   -

  .)1(وتعد خديجة أول سفرية ىف تاريخ السلطنة
 27نصب سفرية السلطنة لدى الواليات املتحدة األمريكية ىف تقلدت حنينة بنت سلطان املغريية، م -
، وتعد حنينة ثاىن سفرية ىف تاريخ السلطنة واألوىل التى أوفدت  سفرية لدى الواليات 2005سبتمرب 
  . )2(املتحدة
  .نساء يف وظيفة وكيل إدعاء عام ثان 5تعيني  -
يف املئـة، وعـدد العضـوات يف  4- 2بنسـبة عضـوا أي  83مـن أصـل  2عدد العضوات يف مجلس الشوري بلـغ  - 

  . يف املئة 14عضوا أي بنسبة  57من أصل  9مجلس الدولة 
  .متثيل املرأة يف مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عامن بعضوتني اثنتني -
  .متثيل املرأة يف مجلس رجال األعامل بعضوة واحدة -
  .تنيمتثيل املرأة يف املجلس البلدي يف مسقط بعضوتني اثن -

                                                            

 .28/9/2005الخليج ) 1(    

 .املرجع السابق  )2(
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   الرابعاملبحث 
   )1(مؤسسات ومنظامت حقوق اإلنسان العاملة ىف سلطنة عامن

تنقسم املؤسسات العاملة ىف مجال حقوق اإلنسان بسلطنة عامن إىل مؤسسات حكوميـة تتمتـع بصـفة 
   .الرسمية وأخرى غري حكومية عارية من هذه الصفة

  :املؤسسات الحكومية : أوأل
فهنـاك إدارة لحقـوق اإلنسـان يف إطـار  :وزارات والهيئات الحكومية بالسـلطنةإدارات ومراكز تتبع ال  )1

وزارة الخارجية العامنية، كام تم إنشـاء مديريـة عامـة للمـرأة، وعـدد مـن املراكـز الحكوميـة للتأهيـل 
  .النسايئ، إضافة إىل وحدات خاصة بالنوع االجتامعي يف الوزارات ذات الصلة

الـذي حـدد ) 124/2008(وقد أنشئت مبوجب املرسوم السلطاين رقـم  :نساناللجنة الوطنية لحقوق اإل   )2
  .و من أجل تنظيم العمل والقيام باملهام واإلختصاصات املختلفة املنوطة بها. إختصاصتها

  :اللجان الفرعية للجنة الوطنية لحقوق اإلنسان
جنة الشئون القانونية، ولجنـة تم تشكيل ثالثة لجان فرعية، تتبع اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان، هى ل

  .  الرصد وتلقي البالغات، ولجنة العالقات واملنظامت الدولية
  :أعضاء اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان

بتعيني أعضاء لجنـة  10/2010أصدر جاللة السلطان قابوس بن سعيد مرسوما سلطانيا ساميا تحت رقم 
  : حقوق اإلنسان، وهم

  .سعود الريامي رئيسابن م عبد الـلـهمحمد بن   )1
 .عيل بن سامل بن مسعود املعمري نائبا للرئيس  )2
 .الدكتور رشيد بن الصايف بن خميس الحريب  )3
 .حسني بن جواد بن محمد عبد الرسول  )4
 سعود بن عيل بن عزيز الجابري  )5
 .الدكتور راشد بن حمد بن حميد البلويش  )6
  .بن محمد اللمكية عبد الـلـهجيهان بنت   )7

                                                            
اإلصالح السيايس يف دول مجلس التعاون الخليجي، تقرير صادر عن املركز الدبلومايس للدراسات االسرتاتيجية بالكويت، العدد   )1(

)28( ،27/7/2005.    
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 .بن محمد الطايئ عبد الـلـهجهاد بن   )8
 .العصفور عبد الـلـهدينا بنت حمزة بن   )9

 .الشيخ مهنا بن صالح بن سعود املعويل  )10
 .زكية بنت حمدان بن راشد الفارسية  )11
 .الشيخ سلطان بن مطر بن سامل العزيزي  )12
 .صالح بن عايل بن خميس العامري  )13
 .)1(جابريفهد بن أحمد بن حمد ال  )14

وعىل صعيد التواصل والتعريف بدور اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان بسلطنة عامن، قام أعضاء اللجنـة 
السابق رسمهم، باإللتقاء بعدد من املسئولني يف الجهـات الحكوميـة ذات الصـلة بـأعامل اللجنـة حيـث أبـدوا 

  .  استعدادهم عىل التعاون مع اللجنة يف تنفيذ مهامها
  . عدد من أعضاء اللجنة يف لجان و فرق عمل وطنية ذات صلة مبهامها واختصاصاتها كام يشارك

ويف إطار بناء وتعزيز وتبادل الخربات وبناء العالقات مع الجهات الدولية ذات العالقة فقد قام عدد من 
ل أجهزتهـا أعضاء اللجنة باملشاركة يف عدد املؤمترات واللقاءات الخارجيـة، فضـال عـن سـعى اللجنـة مـن خـال

  .الرئيسة لتحقيق أهدافها املنشودة والعمل وفق خطط وبرامج عملية واقعية
  : املنظامت غري الحكومية: ثانيا

وتسـعى الجمعيـة لتقـديم بـرامج شـاملة  :جمعية التدخل املبكر لألطفال ذوي االحتياجات الخاصـة  -
ـم االجتامعيــــة و األكادمييــة للتــدخل املبكــر لألطفــال ذوي االحتياجــات الخاصــة لتغطيــة احتياجاتهـــ

والخدمات العالجية، بهدف انضامم األطفال يف املدارس املنتظمة عند بلوغهم سن السادسة إن أمكن أو 
  . التخفيف من إعاقتهم لضامن نوعية حياة أفضل لهم وألرسهم

 وتعمل عـىل تجميـع إصـدارات مؤسسـات حقـوق اإلنسـان :شبكة معلومات حقوق اإلنسان يف عامن  -
العاملة يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا والصادرة باللغـة العربيـة يف موقـع واحـد، وذلـك مـن 

  خالل التعاون مع العديد من

                                                            
  .2010، مسقط 2010لسنة  10رسوم السلطاىن رقم امل: راجع ىف ذلك) 1(
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  .)1(املؤسسات املحلية واإلقليمية 
ومع كل التقدم الذى أحرزته سلطنة عامن عىل صعيد قضايا وموضـوعات حقـوق اإلنسـان والـذى 

الخاص بإنشاء اللجنة الوطنيـة لحقـوق اإلنسـان، إال أن هنـاك ) 124/2008( توج باملرسوم السلطاىن رقم
جملة من الصعوبات واملعوقات التى حالت دون تحقيق مزيد من التقدم ىف مجال حامية وصيانة حقوق 

  : )2(اإلنسان بالسلطنة، نجملها يىل
وم بها السـلطان بصـحبة كبـار ال توجد أحزاب سياسية مرخص لها يف عامن، إذ يكتفي بالجوالت التي يق  )1

وزرائه سنويا يف أنحاء البالد، والتي يعقد خاللها اجتامعات أو مجالس عامة مـع املـواطنني ويسـتمع إىل 
  . مطالبهم الشخصية وتظلامتهم لتحقيق التواصل معهم

قافيـا أو للحكومة منع املطبوعات إذا كانت منفـرة سياسـيا أو ث 1984يتيح قانون الصحافة والنرش لعام   )2
وتـدير وزارة اإلعـالم، تليفزيـون وإذاعـة . ومتلك الدولة أيضا اإلذاعة املسموعة واملرئيـة املحليـة. جنسيا
الوكيـل - »رشكـة عـامن لالتصـاالت«وال يسمح بالبث اإلذاعي أو التليفزيوين الخاص، كام تسـيطر . عامن

الت واالتصاالت، عىل مواقـع اإلنرتنـت ، ويرأسها وزير املواص1997منذ العام  -الرسمي لخدمات اإلنرتنت
وتعرتض سبيل املعلومات قبل أن تصل من املواقـع األجنبيـة إىل مسـتخدمي الشـبكة، كـام أنهـا مخولـة 

  . بحظر املواقع املحلية أيضا
، من بينهم أساتذة جـامعيني وزعـامء 2005ألقت قوات األمن القبض عىل نحو مائة شخص يف يناير عام   )3

ىل تنامي الدعوات لإلصالح السيايس، ورغم اإلفراج عن معظم املعتقلني بعد أيام أو أسابيع دينيني، ردا ع
منهم، وقدموا للمحاكمة أمـام محكمـة أمـن الدولـة يف ) 31(فقد وجهت تهمة تهديد األمن القومي إىل 

ثم أطلق ، وأدين جميع املتهمني، وصدرت ضدهم أحكام ترتاوح بني عام وعرشين عاما، 2005) أيار(مايو
  . مبوجب عفو من السلطان 2005) حزيران(رساحهم يف يونيو

                                                            
  مرجع سابق» POGAR« برنامج الحكم واإلدارة) 1(
  123ص .2003الخليج العريب الدميقراطي، بريوت، مركز دراسات الوحدة العربية، : عيل خليفة الكواري. د) 2(
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لقد ظلت القوانني واملامرسات يف سلطنة عامن تنطوي عـىل التمييـز ضـد املـرأة يف عـدد مـن املجـاالت   )4
  .)1(املهمة، من بينها األحوال الشخصية، والتوظف، واملشاركة يف الحياة العامة

ارة إىل أبرز اإلنجازات التى تحققت ىف مجال اإلرتقاء بحقـوق اإلنسـان ىف وال يفوتنا ىف هذا الصدد، اإلش
  :السلطنة، وهى عىل النحو املبني فيام يىل

سـنة،  21يتيح حق التصـويت لجميـع املـواطنني فـوق  27/11/2000أصدر السلطان العامىن مرسوما يف   )1
كـام أدخلـت الحكومـة يف . واطننيواضعا بذلك حدا للقيود التي كانـت تسـتبعد القطـاع األكـرب مـن املـ

تعديالت عىل قانون االنتخابات تسمح للنساء باملشاركة يف االنتخابات الترشيعية، كام تقيضـ  5/2/2003
  . بتوسيع دائرة اإلرشاف القضايئ عىل مختلف مراحل االنتخابات

رفيعة شملت حقائـب حظيت املرأة العامنية باهتامم كبري يف السنوات األخرية، حيث عينت يف مناصب   )2
وزارية فضال عن تعيني عدد منهن ىف السلك الدبلوماىس كسفريات، ناهيكم عن تعيني الـبعض مـنهن يف 

  . مجليس الدولة والشورى
الســلطات الخاصــة مبحكمــة أمــن الدولــة وتشــكيلها وإجراءاتهــا، ووفقــا  2003طــورت الســلطنة عــام   )3

اءات املتبعة يف تلك املحاكم قريبة من نظريتها املتبعة لإليضاحات الصادرة بشأن تطويرها أصبحت اإلجر 
  . يف املحاكم الجنائية

ضمنت حكومة السـلطنة، املنـاهج التعليميـة، مقـررات دراسـية، ترمـي إىل مكافحـة التمييـز العنرصـي   )4
وتعزيز حقوق اإلنسان، والتفاهم والتسامح فيام بني الجامعـات واألفـراد مـن شـتى األصـول العرقيـة أو 

  .ملعتقدات الدينيةا
عاما، فيجـوز تشـغيل  15إىل  13، رفعت الحكومة العمر األدىن لتشغيل األطفال من 2003يف شهر أبريل   )5

ســنة، ولكـنهم ال يعملـون أثنـاء الليـل أو خـالل عطـالت نهايـة األسـبوع  أو  18و  15األطفال بني سن 
  . العطالت الرسمية

  

                                                            
 .524يق، مرجع سابق، ص دراسة مقارنة بني النظرية والتطب: أحمد الرشيدي، حقوق اإلنسان . د) 1(
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  لفصل الخامسا
  ملتحدة لحقوق اإلنسانقطر واتفاقات األمم ا

يركز هذا الفصل عىل بحث ودراسة موقف دولة قطـر مـن االتفاقـات األمـم املتحـدة لحقـوق اإلنسـان 
ومدى إنفاذها لاللتزامات العاملية الناشئة عن هذه االتفاقات ىف املجال الداخىل، ومن ثـم ينقسـم الفصـل، إىل 

ىف الدسـتور القطـرى غـريه مـن الترشـيعات الوطنيـة ثالثة مباحث، يتناول أول هذه املباحث حقوق اإلنسـان 
األدىن ىف الدرجة، فيام ركز املبحث الثاين عىل اتفاقات األمم املتحدة لحقوق اإلنسان التى انضمت إليهـا قطـر، 
وتلك التى إليها تنضم إليها، مع إشارة التفاقات العمل واالتفاقات اإلقليمية املنضمة لهـا، وأخـريا جـاء املبحـث 

ث، منصبا عـىل رصـد مؤسسـات ومـنظامت حقـوق اإلنسـان العاملـة ىف قطـر ودورهـا ىف حاميـة حقـوق الثال
  .  اإلنسان، حيث جرى تقسيمها إىل حكومية وغري حكومية
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   املبحث األول
  حقوق اإلنسان يف الدستور القطرى

سلم واألمن لقد نص الدستور القطري، عىل اهتداء السياسة الخارجية لدولة قطر مببادئ توطيد ال
الدوليني، واحرتام حقوق اإلنسان، ونبذ العنف واستخدام القوة، وتشجيع فض املنازعات الدولية بالطرق 

  .السلمية، والتعاون مع األمم املحبة للسالم
وجددت الدولة اهتاممها مبسألة تعزيز حقوق اإلنسان وحاميتها عىل كافة املستويات املحلية واإلقليمية 

توجه يتامىش مع منهج اإلصالح الشامل الذي تنتهجه البالد بفضل القيادة الحكيمة املمثلة يف والدولية، وهو 
  .صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاين أمري البالد

والحقيقة الثابتة تاريخيا، أن التجربة القطرية يف تطورها السيايس والدستوري، تتمتع بخصوصية داخل 
ي، فقد شهدت الدولة قبل حصولها عيل االستقالل جهودا إلنشاء مجلس منظومة مجلس التعاون الخليج

  . عضوا من األرسة الحاكمة إال إنه مل ير النور  15يضم  1964شوري معني من قبل الحاكم عام 
م صدر النظام األسايس املؤقت للحكم يف وقت مل تحصل الدولـة عـيل اسـتقاللها التـام ، 1970ويف أبريل 

واطنني القطريني متساوون يف الحقوق والواجبات العامة دون متييز بينهم بسبب العنرص أو أن امل«: ونص عيل 
الجنس أو الدين وال ترسي أحكام القوانني ال من تاريخ مبارشة العمل بهـا وال يجـرم فعـل أو توقـع عقوبـة إال 

أما الحريـات العامـة .  »ادلةمبقتيض قانون سابق ويعترب املتهم بريئا حتى تثبت إدانته وله الحق يف محاكمة ع
التي تكفلها الدولة فهي حرية السكن ، النرش والصحافة ، امللكية الفردية التي ال يجوز حرمان أحد منها أو من 

  . )1(مامرستها إال يف حالة التعارض مع املصلحة العامة ،كام أن الدولة معنية بتوفيــر الوظائـف العامة
لوطني عدل النظـام األسـايس املؤقـت ، ليتـواءم مـع متطلبـات بعد االستقالل ا 1972ويف عام 

أجريت انتخابات املجلس البلدي املركزي ألول مرة ومبشاركة  1999و يف عام املرحلة الجديدة ومسؤولياتها ،
  ، وتم إعداد دستور دائم للبالد متهيدا 2003كام جرت انتخابات للمجلس البلدي يف ابريل . النساء للمرة األويل

                                                            
: ، جامعة القاهرة»1990حتي  1971وظائف الدولة يف املجتمع القطري دراسة للدور التحديثي من «فاطمة عيل حسني الكبييس ، ) 1(

  . 94- 93، ص ص  1997كلية اآلداب ، رسالة ماجستري ، 
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إلجراء أول انتخابات نيابية عامة الختيار أعضاء أول مجلس ترشيعي يف تاريخ البالد ، واقر الدستور القطري  
  .)1(مام أعطي الربملان صالحيات ترشيعية محددة  2003الجديد يف استفتاء شعبي يف ابريل 

ىف قطر وهو أهم  ليشكل الضامنة األساسية لحقوق اإلنسان 8/6/2004وجاء إصدار الدستور الدائم ىف 
انجازاتها ىف مجال حقوق اإلنسان ، والدستور القطري الدائم نظم أسس العالقة بني الحكام واملحكومني يف 

إطار القانون وأقر مبادئ املساءلة واملحاسبة الشفافة يف الحكم واإلدارة وضامن املساواة بني الرجل واملرأة ،  
  :)2(ومنح املواطنني حقوقا كثرية أبرزها

والتي متكن الفرد من املشاركة يف إدارة الشأن العام يف الدولـة ، والدستور : الحقوق املدنية والسياسية   )أ
،  »لواجبات العامةاملواطنون متساوون يف الحقوق وا« 34الدائم تضمن الحقوق املدنية من خالل املادة 

بسبب الجنس أو األصل أو اللغة أو  الناس متساوون أمام القانون ال متييز بينهم يف ذلك« 35واملادة 
  .  »الدين

والرتشيح للمواطنني تكفل الدولة حق االنتخاب « 42وفيام يخص الحقوق السياسية ، فقد بينتها املادة 
الوظائف العامة خدمة « 54واملادة  »لكل فرد الحق يف مخاطبة السلطات العامة« 46، واملادة  »وفقا للقانون

من  78، ثم جاءت املادة »العام يف أداء واجبات وظيفته املصلحة العامة وحدهاوطنية ويستهدف املوظف 
يصدر نظام االنتخاب بقانون تتحد فيه رشوط وإجراءات «الدستـور لتحدد نظام االنتخــاب ونصت عيل أن 

  . »الرتشيح واالنتخاب
مها أو تعديلها فنصت وأكد الدستور عيل عدم التضييق عيل هذه الحقوق أو االنتقاص منها بحجة تنظي

ال يجوز تعديل األحكام الخاصة بالحقــوق والحريات العامة إال يف الحدود التي يكون «عيل أنه  146املادة 
  . »الغرض منها منح املزيد من الضامنات لصالح املواطن

يق عضوا يتم انتخاب ثالثني منهم عن طر 45من الدستور عدد أعضاء مجلس الشورى ب 77وحددت املادة 
  االقرتاع العام الرسي املبارش ويعني األمري األعضاء

                                                            
  http://www.araa.ae: املجالس الترشيعية الخليجية الخليجية ،  »ارا ء«خالد عيل ، مجلة ) 1(
يوسف محمد عبيدان ، نظام الحكم يف دول الخليج ، دراسة مقارنة لقطر والكويت والبحرين، رسالة دكتوراه،  كلية االقتصاد ) 2(

 . 144، ص  1982والعلوم السياسية ، جامعه القاهرة، القاهرة  
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الرشوط التي يجـب أن تتـوفر يف أعضـاء  80الخمسة عرش اآلخرين من الوزراء أو غريهم ، كام وضعت املادة  
  :)1(مجلس الشورى وهي

  . أن تكون جنسيته األصلية قطرية   )1
  . دية أال تقل سنة عند قفل باب الرتشيح عن ثالثني سنة ميال   )2
  . أن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة   )3
أال يكون قد سبق الحكم علية نهائيا يف جرمية مخلة بالرشف أو األمأنه ، ما مل يكن قـد رد إليـه اعتبـاره   )4

  . وفقا للقانون 
  . أن تتوفر فيه رشوط الناخب وفقا لقانون االنتخاب   )5

قانونا  هو األول من  21/6/2004دائم ، أصدر أمري قطر يف وبعد أقل من أسبوعني عيل صدور الدستور ال
نوعه يف الدولة ، يجيز عقد االجتامعات العامة ، وتنظيم املسريات برتخيص مسـبق مـن مـدير األمـن العـام يف 

  : أما أهم املحظورات التي نص عليها القانون فهي . وزارة الداخلية
أو املسرية ، استمرار االجتامع العام إيل ما بعـد منتصـف  حمل السالح ولو كان مرخصا يف االجتامع العام

الليل دون إذن خاص من وزير الداخلية أو من ينوب عنه ، مخالفة تعـاليم الـدين أو النظـام العـام أو اآلداب 
العامة ، اإلساءة إيل سمعة الدولة أو الدول األخري ، وأعطي القانون الرشـطة حـق حضـور االجـتامع العـام أو 

ة لحفظ األمن والنظام العام ، ونهاها عن استخدام القوة لفض االجتامعات أو املسريات إال مبوافقة وزيـر املسري 
ألـف  50كام فرض القانون عيل املخالفني عقوبات تبدأ بالسجن ثالث سنوات وغرامات تصل حتـي . الداخلية 

رتخيص املسبق اللقاءات الدينية التي ريال قطري،  واستثني القانون من تعريف االجتامع العام الذي يتطلب ال
  .)2(تقام يف دور العبادة  وفقا للقواعد املتبعة يف وزارة األوقاف

مثال من الدستور تنص عيل أن الحرية الشخصية مكفولة وال يجوز القـبض  »36«فاملادة :الحق ىف األمن   )ب
إلقامـة أو التنقـل إال وفـق أحكـام عيل إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته يف ا

  .)3(القانون

                                                            
 . 1998مارس   9/  8لسنوي السادس للباحثني الشباب ، القاهرة ، بحث مقدم إيل املؤمتر ا"السلطة القضائية يف قطر"سحر مسعود، ) 1(
  .2004/  6/  23صحيفة الرشق األوسط ، ) 2(
  143سمري فاضل ابراهيم، مرجع سبق ذكره ، ص . د) 3(
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تنص عيل أن املتهم بريء حتي تثبت إدانته أمام القضاء ويف محاكمة تتوفر فيها كل  »39«واملادة              
  . الضامنات الرضورية ملامرسة حق الدفاع 

دستور القطري حقوق ومن أبرز إيجابيات الدستور ، النص عيل منع التعذيب بل وتجرميه، فقد كرس ال
ال يعرض أي إنسان للتعذيب أو «لتى نصت عىل )  36(السجناء وخاصة يف املعاملة اإلنسانية يف املادة 

، ومن ثم فإن عىل املؤسسات العقابية »للمعاملة الحاطة للكرامة ويعترب التعذيب جرمية يعاقب عليها القانون
يؤدي رضيبة جرمه وإعادة دمجه يف الحياة والسعي إىل توفري رشوط إنسانية ملعاملة السجني ككائن برشي 

الحفاظ عىل مفهوم الكرامة، فضال عن ذلك فإن املرشع العادي قد أوىل حقوق السجناء أهمية خاصة وكفل 
بشأن تنظيم املؤسسات العقابية واإلصالحية، وقد  2009لسنة ) 3(لهم كافة الحقوق من خالل القانون رقم 

شادة الدولية العتباره قانونا يتفق مع املعايري التي تبنتها األمم املتحدة، حيت أنه ركز حظي هذا القانون باإل 
عىل اإلصالح وإعادة التأهيل للسجناء وعزل املحبوسني احتياطا عن املحكوم عليهم، كام أوىص بعزل املحبوسني 

كام . والخطورة اإلجرامية من األحداث عن غريهم من املحبوسني وتصنيفهم إىل فئات وفقا للحالة العمرية
كفل قانون تنظيم املؤسسات العقابية واإلصالحية للمحبوس الحق يف الرعاية الصحية، واالجتامعية، والتعليم 

منه عىل وجوب إحاطة املحبوس غري القطري فور  13والثقافة، وحق الزيارة واملراسلة، حيث نصت املادة 
لدبلوماسية أو القنصلية التي متثله، ووجوب إطالعه عىل صورة دخوله املؤسسة بحقه ىف االتصال بالبعثة ا

الحكم أو الورقة التي تعلن إليه يف املؤسسة ووجوب تنفيذ طلبات النيابة العامة واملحاكم يف شأن إرسال 
  .املحبوسني للتحقيق أو للمحاكمة عىل أن يراعى إرسال املحبوس املطلوب يف امليعاد املحدد بالطلب

 8القانون رقم - نائب األمري ويل العهد- دم فقد أصدر سمو الشيخ متيم بن حمد آل ثاين فضال عام تق
من القانون التي كانت ) 159(بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، حيث شمل التعديل املادة  2010لسنة 

الخرباء، فجعلها تشمل فعل التعذيب إىل جانب أفعال استعامل القوة أو التهديد تجاه املتهمني أو الشهود أو 
) 159(تقترص عىل استخدام القوة أو التهديد بها، وأفرد القانون مادة مستقلة لجرمية التعذيب هي املادة 

مكرر التي أضيفت إىل القانون ونصت عىل فرض عقوبة الحبس ملدة تصل يف حدها األقىص إىل خمس سنوات 
ستعمل التعذيب أو حرض عليه أو وافق عليه بحق موظف عام أو أي شخص آخر يترصف بصفته الرسمية إذا ا

  أو سكت عنه مع شخص آخر، ونص عىل ظرف مشدد هو إصابة املجني عليه بعاهة مستدمية، حيث
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قيض يف هذه الحالة بتغليظ العقوبة لتصبح الحبس الذي يصل حده األقىص إىل عرش سنوات وجعل وفاة  
  .قوبة مرتكب الجرمية إىل اإلعدام أو الحبس املؤبداملجني عليه ظرفا مشددا آخر يصل بالحد األقىص لع

والتي تنص عيل حظر تسليم الالجئني السياسيني، فهذه تتجاوز حقوق القطريني لتكرس  58أما املادة 
  . حكام يف حقوق اإلنسان أيا كانت جنسيته

يات إال ويف تحصني للحريات العامة، نص الدستور عيل عدم جواز تعديل املواد الخاصة بهذه الحر
أيضا عيل وجود  إذا كانت ملنح املزيد من الحقوق والضامنات لصالح املواطن، ونص الدستور

، وهذه تشكيل أكرب وأهم ضامنه لعدم التجاوز عيل الدستور وتحويله إيل شكل محكمة دستورية
  .)1(بال مضمون

  :الحقوق االقتصادية واالجتامعية   )ج
كام ورد يف ديباجة اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان وما تضمنته من وهي التي تتعلق بالكرامة اإلنسانية 

  .)2(بنود تشدد عيل معاملة جميع البرش وعدم املساس  بكرامتهم أو حقوقهم
وليمنح  1998لعام )  8( ليحـل محل القانـون رقم  2004لعـام )  12( وقد أصدرت قطر القانون رقم 

ة وبعد أيام قليلة من صدور قانون الجمعيات املهنية أصدر أمري املواطنني حق تأسيس جمعيات املهن الحر 
مادة وبدأ العمل به بعد صدوره بستة أشهر مينح  146قانون عمل جديد يتألف من  2004/  5/  19الدولة يف 

لجنة عاملية داخل املنشأة ولجنة : ألول مرة العامل الحق يف تكوين تنظيامت عاملية عيل ثالثة مستويات  
وأجاز القانون حق اإلرضاب عن العمل يف حال . لعامل أملهنه أو الصناعة واالتحاد العام لعامل قطر  عامة

تعذر التسوية الودية مع أرباب العمل يف حني حظر اإلرضاب يف املرافق الحيوية كقطاعات البرتول والغاز 
وحظر القانون تشغيل املرأة يف  والصناعات املرتبطة بهام والكهرباء واملطارات واملواصالت و املستشفيات

  األعامل الخطرة والشاقة ومنحها إجازة الوضع ملدة خمسني يوما

                                                            
 –لعمل ، الواقع املرأة الخليجية وسوق ا" الواقع والطموحات ، تقرير املجلس األعيل لشؤون األرسة املقدم لندوة : املرأة القطرية ) 1(

  ) .1999نوفمرب   30- 29( رأس الخيمة " الطموح  –التحديات 
عمرو جمعة، منظومة حقوق اإلنسان ىف مائة عام، الجزء األول، مكتبة األرسة،  : ىف تفاصيل اإلعالن العاملى لحقوق اإلنسان، راجع) 2(

  .2004القاهرة 
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مدفوعة األجر ومنع القانون الجديد الذي حدد ساعات العمل اليومي بثامنية كحد أقيص تشغيل من تقل  
دف مراقبة تطبيق عاما يف أي عمل ونص القانون أيضا عيل إنشاء جهاز تفتيش العمل به 16أعامرهم عن 

  .)1(الترشيعات املتعلقة بحامية حقوق العامل وأعطي مفتيش العمل صفة مأموري الضبط القضايئ

لضامن  1999وىف خطوة عىل سلم حقوق االنسان ، شهدت دولة قطر تأسيس مجلس القضاء األعىل عام 
لقـة بالنظـام القضـاىئ ، كـام يقـدم استقاللية القضاء ونزاهته ويتمتع املجلس بصالحية اقرتاح الترشيعات املتع

النصح بخصوص تعيني القضاة، ويعني أمري البالد أعضـاء النظـام القضـاىئ وينـتظم القضـاة ىف نظـام مـن ثالثـة 
  .)2(مستويات ، محاكم العدل ، ومحاكم البداية ، ومحكمة االستئناف

عية وخصصت مبالغ كبـرية إضافة إيل ذلك ، أولت قطر أهمية خاصة لخطط التنمية االقتصادية واالجتام
يف موازناتها  السنوية من أجل تطوير قطاعات التعليم والخدمات الصـحية واالجتامعيـة وهـو مـا سـاعد عـيل 
توفري الحقوق االقتصادية األساسية للمواطنني دون متييز مثل التعليم االسايس والرعاية الصحية االوليه والسكن 

ية وغريها مـن الحقـوق األمـر الـذي سـاعد عـيل تـأمني الحـد األدين مـن الالئق واملواصالت العامة بأسعار رمز
الحاجات األساسية للسكان وهو ما توضحه تقارير التنمية البرشية الصادرة عن برنامج األمـم املتحـدة اإلمنـايئ 

  .حيث أدرجت قطر ضمن فئة التنمية البرشية العالية 
  :)3(ات التاليةخاذ الخطو وعيل الصعيد الدستوري والسيايس أقدمت قطر عيل ات

  .التصديق عيل بعض االتفاقات واملواثيق الدولية املعنية بحقوق اإلنسان  ) أ
من أجل تطبيق البنود الواردة باالتفاقات واملواثيق  2002عام " اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان" تشكيل   ) ب

القيام بتقديم املشورة للجهات املعنية الدولية املعنية بحقوق اإلنسان والتي أصبحت الدولة طرفا فيها، و 
  بالدولة يف املسائل املتعلقة بحقوق

                                                            
 وما بعدها 24،ص  2004دارة الحكم يف الدول العربية ، التقرير السنوي لعام اإلصالح القضايئ والقانوين يف قطر ، برنامج إ ) 1(
 .143سمري فاضل ابراهيم، مرجع سبق ذكره ، ص . د) 2(
، ص ص 2000،يوليو 275ابتسام الكتبي، التحوالت اليمقراطية ىف دول مجلس التعاون الخليجي، املستقبل العريب،بريوت ،  العدد) 3(

220-226. 
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اإلنسان وحرياته والنظر يف التجاوزات عليها واقرتاح السبل الكفيلة مبعالجتها وتفادي وقوعهـا وهـي تتشـكل  
داخليـة من خمسة أعضاء ميثلون املجتمع املـدين ومثانيـة ميثلـون جهـات حكوميـة هـي وزارات الخارجيـة وال

وشئون الخدمة املدنية واإلسـكان والعـدل والصـحة العامـة والرتبيـة والتعلـيم واألوقـاف والشـئون اإلسـالمية  
  .)1(واملجلس األعىل لشئون األرسة

إنشاء مكتب شئون حقوق اإلنسان بوزارة الخارجية القطرية، وذلك بهدف تقديم الرأي واملشورة للوزير   )ج
قة بحقوق اإلنسان التي يحيلها إليه وإبداء الرأي يف مرشوعات االتفاقيات يف األمور واملسائل املتعل

الدولية املتعلقة بحقوق اإلنسان والتي ترغب دولة قطر أن تكون طرفا فيها وذلك بالتنسيق مع الجهات 
 املختصة واملشاركة يف إعداد التقارير التي تعدها الدولة عن حقوق اإلنسان مبوجب االتفاقيات الدولية

وتقدميها لهيئات الرصد الدولية املعنية وإعداد الردود املناسبة عيل تقارير الحكومات األجنبية 
واملنظامت غري الحكومية حول أوضاع حقوق اإلنسان يف الدولة وإرسالها لهذه الجهات وإبالغ بعثات 

افة إيل متابعة دولة قطر الدبلوماسية والقنصلية يف الخارج مبستجدات حقوق اإلنسان يف الدولة إض
أعامل املنظامت الدولية واإلقليمية يف مجال حقوق اإلنسان والتنسيق إلرشاك الجهات املعنية يف الوزارة 

  .)2(أو خارجها يف هذه األعامل

وتعمل عيل تلقي ودراسة وبحث الشـكاوي التـي : إنشاء إدارة حقوق اإلنسان بوزارة الداخلية القطرية   )د
ة سواء من قبل األشخاص أو عن طريق اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان والتحقيـق ترد إيل وزارة الداخلي

  .)3(يف أسبابها ورفع التوصيات يف شأنها
  

                                                            
 . 2006/  1/  26الرشق القطرية ،  صحيفة )1(
 وما بعدها 224ابتسام الكتبي، مرجع سبق ذكره، ص ) 2(
 . 225املرجع السابق ، ص ) 3(
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   املبحث الثاين
  انضامم قطر إىل اتفاقات األمم املتحدة 

  لحقوق اإلنسان وتحفظاتها عليها
اتفــاقية «: بحقـوق اإلنسـان، وهـى انضمت قطر إىل ثالثة من اتفاقات األمم املتحدة الرئيسـية املعنيـة

اتفاقيـة مناهضـة التعـذيب وغـريه مـن رضوب «، و )1976( »القضاء علــى جميع أشـكال التمييـز العنــرصي
كـام ).  1995( »اتفاقيـة حقـوق الطفـل«، و )2000( »املعاملة أو العقوبة القاسـية أو الالإنسانيــة أو املهينـة

الخاصني باشـرتاك األطفـال  »األول والثاين امللحقني باتفاقية حقوق الطفلالربوتوكولني االختيارين «انضمت إىل 
  .)1() 2001(وبيع األطفال، واستغالل األطفال يف البغاء واملواد اإلباحية ) 2002(يف النزاعات املسلحة 

 فضال عن ذلك، فقد انضمت قطر إىل اتفاقية مكافحة كافة أشكال التمييز ضد املرأة، واتفاقيـة مكافحـة
الجرمية، وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار بالبرش امللحق، هذا إىل جانب قيامها بإيداع قرارهـا بالسـحب 
الجزىئ لتحفظها العام عىل اتفاقية حقوق الطفل عىل أن يظل التحفظ ساريا ضـمن النطـاق املحـدود يف إطـار 

مسألة االنضـامم للعهـدين الـدوليني للحقـوق  كام أن الدولة بصدد دراسة. لالتفاقية) 14(و) 2(أحكام املادتني 
  .املدنية والسياسية، والحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية

وقد أوردت الحكومة القطرية عددا مـن التحفظـات عـىل بعـض األحكـام املنصـوص عليهـا ىف اتفاقـات 
  : )2(حقوق اإلنسان ومن هذه التحفطات

عليها تحفظ عام، أنصب عىل أي تفسري ملا ورد يف أحكام االتفاقية يتعارض ، وقد ورد »اتفاقية مناهضة التعذيب«  - 
ـادتني . مع مبادئ القانون اإلسالمي والديانة اإلسالمية ،  21(إضافة إىل اختصاصات اللجنـة املنصـوص عليهـا يف امل

  . من االتفاقية) 22
تعارض مع كل أحكام القانون ، وقد أوردت قطر تحفظ عام يتعلق بكل ما ي»اتفاقية مناهضة التعذيب«  -

  . ، املتعلقتان بصالحية لجنة مناهضة التعذيب)22(و) 21(والدين اإلسالمي، وكذا عىل املادتني 

                                                            
  .34-30، ص 2000رضوان زياده ، مسرية حقوق االنسان يف العامل العريب، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، ) 1(
  .2/9/2005صحيفة االتحاد اإلماراتية، ) 2(
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  . ، والتى ورد عليها تحفظ عام يتعلق بكل ما يتعارض مع الرشيعة اإلسالمية»اتفاقية حقوق الطفل«  -

املنضمة إليها، ينبغـى التأكيـد عـىل أن الدولـة مل  وبعد استعراض تحفظات قطر عىل اتفاقات حقوق اإلنسان
تنضم إىل عدد من هذه االتفاقات حتى اآلن وإن كانت هناك دعوات وطنية ودولية تصب ىف ىف اتجاه االنضامم إىل 
هذه االتفاقات، ومنها  العهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتامعيـة والثقافيـة، والعهـد الـدويل للحقـوق املدنيـة 

سياسية، والربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية بشأن تقديم شـكاوي مـن قبـل وال
األفراد، والربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية، بهدف إلغاء عقوبـة اإلعـدام، 

رأة، والربوتوكول االختيـاري امللحـق باتفاقيـة القضـاء عـىل جميـع واتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد امل
  .االتفاقية الدولية لحامية حقوق جميع العامل املهاجرين وأعضاء أرسهمأشكال التمييز ضد املرأة، و 

اتفاقات األمم املتحدة لحقوق اإلنسان التى  وفيام يىل جدول توضيحى يبني
   )1(انضمت إليها قطر وتلك التى مل تنضم إليها

آلية دخول االتفاقية
تاريخ  تاريخ التوقيع االتفاقية

 االنضامم/التصديق
تاريخ الدخول 

 حيز النفاذ

ـــوقا ـــدويل للحق ـــد ال لعه
االقتصــــادية واالجتامعيــــة 

 والثقافية
 -- -- --  

العهــد الــدويل للحقــوق
 -- -- -- املدنية والسياسية

الربوتوكول االختياري امللحق
ـــوق  ـــدويل للحق ـــد ال بالعه
ـأن  املدنيـــة والسياســـية بشــ
ــل  ــن قب ــكاوي م ــديم ش تق

 األفراد

 -- -- -- 

                                                            
، الدليل العريب حول حقوق اإلنسان والتنمية ، املنظمة العربية لحقوق اإلنسان ) محرر(محسن عوض : حول هذا املوضوع، أنظر  )1(

    .2005، الطبعة األوىل 
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الربوتوكول االختياري الثـاين
ـــدويل  ـــد ال ـــق بالعه امللح

ق املدنية والسياسـية، للحقو 
بهدف إلغاء عقوبة اإلعدام

 -- -- -- 

االتفاقية الدولية للقضاء عىل
ـــز  جميـــع أشـــكال التميي

 العنرصي
 21/8/1976 22/7/1976 -- انضامم

ــع ــىل جمي ــاء ع ــة القض إتفاقي
 -- -- --  التمييز ضد املرأة أشكال

الربوتوكول االختياري امللحق
باتفاقية القضاء عـىل جميـع 

 ةأشكال التمييز ضد املرأ 
 -- -- -- 

اتفاقيــة مناهضــة التعــذيب
رضوب املعاملـة  وغريه مـن

أو العقوبـــــة القاســـــية أو 
 الالإنسانية أو املهينة

 10/2/2000 11/1/2000 -- انضامم

 3/5/1995 3/4/1995 8/12/1992تصديقاتفاقية حقوق الطفل

ـــــاري ـــــول االختي الربوتوك
حقوق الطفل بشأن  التفاقية

اشرتاك األطفال يف املنازعات 
 املسلحة

 25/8/2002 25/7/2002 -- مانضام

الربوتوكول االختياري التفاقية
ــع  ـأن بي ــل بشـ ــوق الطف حق
األطفــال واســتغالل األطفــال 

االباحيةيف البغاء ويف املواد

 14/1/2002 14/12/2001 -- انضامم
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ــة ــة لحامي ــة الدولي االتفاقي
جميـــع العـــامل  حقـــوق

املهاجرين وأعضاء أرسهم
 -- -- -- 

  .املنظمة العربية لحقوق اإلنسان :املصدر
ملعنيـة بحقـوق ومن الجدير بالذكر، أن قطر انضـمت إىل ثالثـة مـن اتفاقـات منظمـة العمـل الدوليـة ا

بشـأن منع ) 111(االتفاقية رقم «، و )1998( »املتعلقة بالعـمل اإلجباري) 29(االتفاقية رقـم «: اإلنسان، وهـى
 »املتعلقة بأسوأ أشكال تشغيل األطفال) 182(االتفاقية رقم «، و )1976( »التمييــز يف العمـل وشغل الوظائف

)2000 .(  
إعالن القاهرة لحقـوق «طر من املواثيق اإلقليمية، حيث وافقت قطر عىل وال يفوتنا اإلشارة إىل موقف ق

، وهو وثيقة إرشادية ال تحتـاج 1990، الصادر عن مؤمتر وزراء خارجية الدول اإلسالمية عام »اإلنسان يف اإلسالم
عربيـة يف ، الـذي اعتمدتـه القمـة ال»املعـدل/ امليثاق العريب لحقوق اإلنسـان«ووافقت أيضا عىل . إىل تصديق
  . ، لكنها مل تصادق عليه2004تونس عام 

  املبحث الثالث
  دور املرأة ىف املجتمع القطرى 

  ومكتسباتها ىف مجال حقوق اإلنسان
تلعب القيادة السياسية القطرية ممثلة يف أمري الدولة الشيخ حمد بن خليفة آل ثان وويل عهده، دورا كبريا يف 

 أوضاعها وتعزيز مكانتها ودورها يف املجتمع، فضال عن ذلك، فال تـألو دعم حصول املرأة عىل حقوقها وتحسني
  . املرأة القطرية جهدا من أجل إثبات وجودها وفاعليتها يف املواقع التي تحتلها

ومن جهتها، توفر الدولة، أجواء عمل تتالءم والـدور األرسي للمـرأة القطريـة كـام تعمـل عـىل تشـجيع 
صول عـىل الفـرص التعليميـة النوعيـة، وتـدريب املـرأة وتطـوير مهاراتهـا اإلداريـة التكافؤ بني الجنسني يف الح

والقيادية، وتعزيز دور املنظامت االجتامعية التي تعنى بشئونها وخاصة املجلـس األعـىل لـألرسة الـذي ترأسـه 
  الشيخة موزة بنت نارص املسند حرم الشيخ حمد بن خليفة آل ثان أمري قطر، والذي ساهمت أنشطته
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  .ولجانه يف زيادة الوعي لدى املرأة وتعريفها بدورها يف مسرية التنمية االقتصادية واالجتامعية 
وقد استطاعت املرأة القطرية، يف وقت قيايس، الوصول إىل مكانـة مرموقـة رصـدتها املـنظامت العربيـة 

طريـة بفضـل جهـود الشـيخة والعاملية ومراكز األبحاث ومؤسسات املجتمع املدين، لتتحول طموحات املرأة الق
  .موزة إىل إنجازات ووقائع تطمح إليها كل امرأة عربية

مـن إجـاميل السـكان النشـيطني %) 13.4( واقع األمر، تبلـغ نسـبة اإلنـاث النشـيطات اقتصـاديا حـوايل 
 موظفة من إجاميل) 15087( 2003اقتصاديا، ويبلغ عدد النساء يف القطاع الحكومي واملختلط والخاص يف عام 

  . شخصا من القوى العاملة القطرية) 35845(
  .من املوظفات القطريات يف الجهاز الحكومي لديهن مؤهل علمي جامعي% 70يذكر أن 

وقد أولت الشيخة موزة، اهتاممها بكافة الجوانب الهادفة إىل إبراز دور املـرأة القطريـة وتحفيزهـا  
لعامـة، كـام ترعـى املـؤمترات النسـائية التـي تهـدف إىل للنهوض بأعبائها االجتامعية واملشاركة يف الحيـاة ا

مناقشة قضايا املرأة وتضع الحلول املقرتحة للمشكالت والتحديات التي تواجهها يف سوق العمل، فضال عـن 
أنها جعلت جل اهتاممهـا للـربامج التعليميـة، فكـان اهتاممهـا املبـارش باملؤسسـات التعليميـة الحكوميـة 

الـدائم ومشـاركتها الفاعلـة يف لقـاءات القيـادات الرتبويـة يف الفعاليـات العلميـة  واألهلية وكان حضـورها
  . والتعليمية والرياضية

يذكر أن الشيخة موزة، كانت من الداعمني املبارشين ملؤسسة قطر للرتبية والعلوم وتنمية املجتمع التي 
ها إنشاء أكادميية قطر وقد أوكلـت م بوصفها مؤسسة خاصة ومستقلة وكان من أوىل مثرات1996أنشئت يف عام 

مسئولية رئاسة مجلس أمناء األكادميية إىل السيدة شيخة املسند، وقد ارتـبط بهـذه املؤسسـة مشـاريع رياديـة 
  .منها، دار اإلمناء االجتامعي وكلية فريجينيا كومنولث لفنون التصميم

املرأة بني األرسة وسـوق (منها مؤمتر وقد رعت الشيخة موزة العديد من الفعاليات واملؤمترات النسائية، 
  .عىل التوايل1996، ومايو 1994، كام رعت مؤمتري املرأة األول والثاين يف مارس 1997عام ) العمل
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وعىل أية حال، ميكن القول بأن املرأة القطرية، متكنت من  لعب دور مهم ىف املجتمـع القطـرى بفضـل 

شيخ حمد بن خليفـة آل ثـان، والسـيدة حرمـة، فقـد تبـوأت املـرأة الجهود املتواصلة من جانب أمري الدولة ال
مناصب عديدة، ما كان لها أن تصل إليها لوال أن دولة قطر متر مبرحلة من التحرر والتقدم غري املسبوقة، ومـن 

  :مظاهر تقدم املرأة القطرية ما يىل
  :املرأة القطرية والربملان -

يوليو  18خاضت تجربة االنتخابات مع إصدار أمري دولة قطر يف دخلت املرأة القطرية، املجال السيايس و 
، الخاص بنظام الرتشح واالنتخـاب للمـواطنني القطـريني لعضـوية املجلـس  1998لسنة  17املرسوم رقم  1998

سـنة،  18من العمر ) أو بالغة(بالغ) أو قطرية(البلدي املركزي، والذي نص عىل منح حق االنتخاب لكل قطري 
طر بذلك أول دولة خليجية متنح املرأة حق الرتشح واالنتخاب يف ذات الوقت، بعد سلطنة عامن التي ولتكون ق

  .1994منحتها هذا الحق عام 
ومل يكد يصدر هذا املرسوم إال وقد ترشحت سـت سـيدات قطريـات النتخابـات املجلـس البلـدي التـي 

مقارنـة بنسـبة % 45ت يف االنتخابـات ، حيـث كانـت نسـبة الناخبـات القطريـا1999مارس عام  8أجريت يف 
الناخبني من الرجال، وقد جاءت هذه الخطوة التي خاضـتها املـرأة القطريـة رغـم حداثـة تجربتهـا يف العمـل 
السيايس ضمن إطار التغيريات التي عاشها املجتمع القطري منـذ منتصـف التسـعينيات وحتـى اليـوم ونتيجـة 

  .لعمل عىل دمجها يف عملية التنميةلجهود الشيخة موزة يف مساندة املرأة وا
أبريـل عـام  7ظلت املرأة القطرية عىل تقدمها ىف نشاطها السيايس، حيث خاضت االنتخابات البلدية يف 

مرشحا، األمر الذى يعد خطوة تهدف إىل ترسيخ حضورها  84، وفازت فيها بالتزكية، وكان أصل املرشحني 2003
أبريـل مـن ذات العـام يف االسـتفتاء عـىل الدسـتور  29يف التصويت يف السيايس، كام شاركت إىل جانب الرجل 

 )1(الدائم والذي كفل لها حقوقها كاملة أسوة بالرجل، حيث كفل لها الدستور الدائم حقي االنتخـاب والرتشـيح
 1997رصاحة أمري قطر يف الدورة االعتيادية ملجلس الشورى عـام  --ىف وقت سابق-وهو األمر الذى كشف عنه

إعطاء املرأة حق العضـوية واالنتخـاب يعـد خطـوة كبـرية نحـو تعزيـز دور املشـاركة الشـعبية يف (ندما قال ع
  مامرسة

                                                            
 .، قد منح املرأة القطرية حق االنتخاب والرتشح1971الجدير بالذكر أن الدستور القطري األول الصادر عام   )1(
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وقد شاركت القطريـات يف االنتخابـات البلديـة التـي بـدأت عـام ) العمل التنفيذي والترشيعي عىل حد سواء 
  %).47(بنسبة   1998

قد ترشحت لالنتخابات البلدية القطرية يف دورتها الثالثة ومن الجدير بالذكر أن السيدة شيخة الجفريي، 
، وجاءت نتيجة االنتخابات مفاجئة وغري متوقعة، حيث حصلت الجفريى عىل 2007التي جرت يف مطلع أبريل 

أعىل نسبة تصويت عىل اإلطالق، والىشء املؤكد أن هذا الفوز الساحق مبقعد املجلس البلدي القطري، مل يكـن 
  .بالتعيني أو بالكوتة، ألن الشعب القطرى هنا هو الذى قال كلمته بالتزكية أو

 879، بواقـع )املطار القـديم(من أصوات الناخبني يف منطقتها % 97ومام يذكر أن الجفريي حصلت عىل 
الذين خاضوا االنتخابات يف هـذا الوقـت،  118صوتا، وهو أعىل عدد من األصوات، يحققه أي من املرشحني الـ 

  .صوتا فقط 93 يحصل منافساها اآلخران سوى عىل بينام مل
مواطنا، يف  13656، حيث بلغ عدد الذين أدلوا بأصواتهم %51ويف تلك االنتخابات، بلغت نسبة االقرتاع 

  .28139حني أن عدد املواطنني الذين كان يحق لهم االنتخاب بلغ 
من العنرص النسـايئ باإلضـافة إىل الجفـريي، وكان قد ترشح لالنتخابات البلدية القطرية يف دورتها الثالثة 

كل من الدكتورة أمينة إبراهيم الهيل عن منطقة الهالل، وسهيلة آل حارب عن منطقة الجرسة، لكـنهام فشـلتا 
  .يف الوصول اىل عضوية املجلس البلدي

سـيدات  6، وترشح لتلك االنتخابات  1999وكانت قد أجريت أول انتخابات بلدية يف قطر يف مارس عام 
مرشـحا،  227عضوا من بني  29مل يحالف الحظ أي منهن بالفوز، وكان من بينهن شيخة الجفريي، وتم انتخاب 

  . الفا كان يحق لهم االنتخاب 22ناخب من مجموع  17500فيام بلغ عدد الناخبني الذين أدلوا بأصواتهم نحو 
، الذى أعطى 1998لسنة  17رقم  ويثار ىف هذا الصدد تساؤل مهم ينطلق بصفة أساسية من املرسوم

ملاذا ال توجد عضوة امـرأة يف مجلـس الشـورى : حق االنتخاب والرتشح للمرأة ىف االنتخابات البلدية مؤداه 
  حتى اآلن، رغم أن املرأة القطرية مؤهلة متاما ملامرسة هذا الدور؟  1972القطرى منذ تأسيسه عام 

  ملا أن القيادة السياسية القطرية، تسعىوالحقيقة التى يجب التأكيد عليها، أنه طا
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، فإنه من بـاب 1998لسنة  17لتمكني املرأة من لعب دورها ىف املجتمع، وأصدرت من أجل ذلك املرسوم رقم  
أوىل، أن يتم إصدار مرسوم مامثل يتعلق مبجلس الشورى لضامن متثيل النساء ىف هذا املجلس الترشيعى املهم 

ية ىف وضع الترشيعات الوطنية ويكون لها إسهاماتها ىف صناعة مسـتقبل بالدهـا مـن وحتى تشارك املرأة بفاعل
  .خالل املشاركة يف مناقشة القضايا التي تهم الوطن

ومبا أن املجلس ال يـزال غـري منتخـب، فإنـه باإلمكـان تعيـني امـرأة كعضـوة يف مجلـس الشـورى تلبيـة 
تثامر يف البرش، وبدمج املـواطن يف عمليـة التنميـة، وجـزء باالس 2030الحتياجات التنمية، وتحقيقا لرؤية قطر 

من هذه الرؤية يتطلب تفعيل الكوادر الوطنية الواعية يف عملية اتخاذ القرار التنموي والترشيعي والسـيايس، 
  . )1(وزيادة حصة املرأة من هذه املناصب

مثـل ىف مسـاعدة املـواطن ولعل الهدف الرئيىس مـن وراء تعيـني امـرأة أو أكـرث يف مجلـس الشـورى، يت
القطرى عىل تقبل فكرة تواجد املرأة يف املجالس النيابية، ويقتنـع بأهميـة مشـاركتها ىف االنتخابـات الربملانيـة، 
فعند حصول هذه القناعة، ستكون املرأة قد حازت الثقة الكفيلة بتمكينها مـن الحصـول عـىل أعـىل األصـوات 

  ).مجلس الشورى(وية الربملانوالفوز يف االنتخابات عندما ترتشح لعض
  :املرأة القطرية والقضاء -

أمام مسـعود محمـد  2010مارس  11أدت الشيخة مها منصور سلامن جاسم آل ثان اليمني القانونية يف 
العامري، رئيس املجلس األعىل للقضاء، بعد تعيينها بوظيفـة مسـاعد قـاض يف املحـاكم القطريـة، لتصـبح أول 

، وعربت مها آل ثـاين عـن أملهـا يف أن يفـتح قـرار تعيينهـا البـاب أمـام )2(القضايئ يف قطرامرأة تعني يف السلك 
العامل رأى " القطريات لدخول املجال كقضاة أو مساعدات قضاة، ليصبح لها زميالت باملهنة، واستطردت بقولها 

مساعدة القايض القطرية،  الطبيبة القطرية واملهندسة القطرية، وليس من الغريب أن يرى القاضية القطرية أو
ألنه يشء متوقع ويأيت يف سياق رؤية حرضة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثان أمري البالد املفدى يف 

  ". مجال التنمية
  ويرى باحثون قطريون أن املرأة ستكون أقرب إىل املرأة، وأكرث مقدرة عىل

                                                            
(1)  http://www.mowatinat.org/articles/index.php?news=2307 
(2) http://www.al- shorfa.com 
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ي بني النسوة، ألنها أنثى، وهذا ميكنهـا مـن كرسـ حـاجز النظر يف قضايا األحوال الشخصية وقضايا الحقوق الت 
  .الخجل يف هذا املجال

تأيت هذه الخطوة التاريخية يف سياق متكني املرأة القطريـة مـن مامرسـة دورهـا التنمـوي املهـم يف املجتمـع 
جلس األعىل لشئون القطري، وهي سياسة بدأتها القيادة القطرية عىل امتداد السنوات العرش املاضية، بدءا بإنشاء امل

املرأة للنهوض بدور املرأة وتفعيله وزيادة مساهمة املرأة القطرية يف مجاالت التنمية، وتذليل كـل العقبـات أمامهـا 
  . واإلفادة من طاقتها عرب خطوات متدرجة تأخذ يف االعتبار الضوابط الرشعية واملجتمعية

تعني يف املحاكم القطريـة يف منصـب مسـاعد  وفضال عن أن الشيخة مها منصور آل ثان تعد أول قطرية
قايض، فهى ثالث خليجية تتوىل القضاء ىف دول مجلس التعاون بعد البحرينية منـى جاسـم الكـواري ىف يونيـو 

  .)1( 2008، واإلماراتية خلود الظاهري يف مارس 2006
بيـة التـي متـارس فيهـا املـرأة بني الدول العر ) 14(الجدير بالذكر ىف هذا الصدد أن دولة قطر تقع ىف الرتتيب 

املغرب، الجزائر، تونس، مرصـ، السـودان، الـيمن، األردن، فلسـطني، لبنـان، سـورية، : مهنة القضاء، وهذه الدول هي
  .العراق، البحرين، اإلمارات

ومن األهمية مبكان ىف هذا الصدد، أن هناك أعراف اجتامعية موروثة ومحصنة باجتهادات فقهية ال ترى 
رأة للقضاء، وقد أصبحت هذه األعراف جزءا من ثقافة مجتمعيـة سـندها رأي جمهـور القضـاء الـذي أهلية امل

، فهـم يـرون أن "لن يفلح قـوم ولـوا أمـرهم امـرأة " رأى القضاء والية عامة محظورة عىل املرأة بناء عىل فهم 
لشـئون العامـة مثـل الـوزارة الرشيعة حرمت كل الواليات العامـة عـىل املـرأة ألنهـا عاطفيـة ال تصـلح إلدارة ا

والقضــاء، أو حتــى عضــوية الهيئــات الترشــيعية، ولكــن ألن رشيعــة اإلســالم رشيعــة خالــدة وتســتجيب لكــل 
احتياجات مجتمعاتنا الراهنة، وألنه ال ميكن هدر طاقات نصف املجتمع، فقد ذهـب بعـض الفقهـاء القـدامى 

وإن كانت  املرأة مل تتول القضاء قـدميا إال أنـه ال . القضاء والعديد من العلامء املعارصين إىل جواز تولية املرأة
" سنة  1000يوجد يف الرشيعة نص يحرم قضاء املرأة، من هؤالء الفقهاء القدامى اإلمام ابن حزم الذي قال من 

وا لن يفلح قـوم ولـ: -عليه وسلم الـلـهصىل  -فإن قيل قد قال الرسول -أي القضاء -وجائز أن تيل املرأة الحكم
ومن الذين أجازوا قضاء املرأة مـن الفقهـاء القـدامى ". ذلك يف األمر العام الذي هو الخالفة: أمرهم امرأة، قلنا

  ابن القاسم وهو من

                                                            
  .2010الراية القطرية، مارس   )1(
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كبار فقهاء املالكية وابن جرير الطربي وهو من األمئة املجتهدين، ومن الفقهاء املعارصين الذين أجازوا قضـاء  
إن الرشيعة اإلسالمية ال تفرق " الذي أكد  -عليه الـلـهرحمه  -محمد سيد طنطاوياملرأة، شيخ األزهر الدكتور 

  .)1(" بني الرجل واملرأة يف تويل املناصب، مبا فيها القضاء، ألنه ال توجد نصوص قطعية متنعها من العمل قاضية 
  :املرأة يف مجال الرتبية والتعليم -

يعترب أهم املجاالت الحيويـة للمـرأة، وهـو مـا يبـدو عنـد اقتحمت املرأة القطرية مجال التعليم والذي 
متابعة أعداد الطالبات القطريات يف مختلف املراحل التعليمية، وقد كشفت إحصائية لوزارة الرتبية والتعلـيم، 

  . ارتفاع عدد الطالبات القطريات مبدارس الدولة باملقارنة بأعداد الطالب
أة يف جامعة قطر سواء أكانت عضو يف هيئة التدريس أو موظفة ومن الجدير بالذكر أن نسبة وجود املر 

مـن حجـم العـاملني بالجامعـة، وىف املجمـل، تشـكل اإلنـاث النسـبة الكـربى مـن %  60إدارية، تتعدى نسبة 
يف جامعة قطـر %  65عليم ويف وزارة الرتبية والت%  78املوظفني القطريني يف القطاع التعليمــي عامة موزعني 

  .يف هيئة التدريس بالجامعة %18منهن 
ومن الالفت أن وزارة الرتبية والتعليم العايل، قد أنشأت مدرستني علميتـني منـوذجيتني إحـداهام للبنـني 

  .واألخرى للبنات، تأكيدا ملبدأ املساواة بني الجنسني يف فرص التعليم
  : املرأة القطرية يف مجال الصحة -

 املجال الصحي منذ أواخر الستينات من خالل انخراطها يف سلك قدمت املرأة القطرية إسهامات كبرية يف
وتتجاوز . التمريض ودراستها له يف مدرسة التمريض التي تهدف إىل إعداد الكوادر العاملة الوطنية يف التمريض

  . من عدد املمرضات العامالت بالهيئة العامة للصحة% 21نسبة املمرضات القطريات 
ة عىل فرصتها يف مجال دراسة الطب وتخرجت لتعمل يف مؤسسة حمد الطبية كام حصلت الفتاة القطري

واملراكز الصحية، كام تعمل املرأة القطرية يف الطـب الوقـايئ الـذي يضـم أقسـام مكافحـة األمـراض االنتقاليـة 
  والصحة املهنية وصحة البيئة وصحة

                                                            
(1) http://www.aljareeda.com/aljarida/Article.aspx?id=152369 
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  . األغذية واملختربات املركزية وعيادة املطار 
  :القطرية يف املؤسسات الخريية مساهمة املرأة -

تلعب الفروع النسائية يف املؤسسات الخريية دورا محوريا يف تقديم كافة أنواع املساعدات واإلعانات يف  
داخل املجتمع وخارجه باإلضافة إىل األنشطة املتعددة مثل إعداد البحوث امليدانية عن األرس املتعففة وإقامـة 

ق الخري وتنظيم حمالت التربعات للمناطق املنكوبة وكانت جمعية الهالل األحمر األسواق الخريية وتنفيذ أطبا
م ومن ثم استنت الجمعيات األخرى هذا الخط وأنشئت فروع 1982القطري أول من أسس الفرع النسايئ عام 

  .عةللمرأة باإلضافة إىل دار اإلمناء االجتامعي وتعمل املرأة القطرية يف هذه الجمعيات كموظفة ومتطو 
  :املرأة يف مجال الفنون واألدب والصحافة -

ـحي   شاركت املرأة القطرية يف مجال الفـن التشـكييل والتصـوير الفوتـوغرايف ويف مجـال الـديكور املرس
باإلضافة إىل اإلخراج التليفزيوين، كام خاضت املرأة مجايل التعبري املقايل والقصيص مبكرا منـذ السـبعينات عـرب 

ولقـد كـان تطـور الصـحافة القطريـة يف . النسائية املتفاوتـة يف الطـرح والقـدرة اإلبداعيـةعرشات من األسامء 
  .السبعينات وتعدد اإلصدارات األهلية والرسمية حافزا قويا للعديد من األقالم النسوية البارزة

  :اقتحام املرأة القطرية ملجال الطريان والبنوك -
طريان لدراسة هندسة الطريان والطريان باإلضافة إىل املراقبـة التحقت الفتاة القطرية بكلية قطر لعلوم ال

الجوية، فضال عن تبوءها العمل ىف البنوك وخاصة بعد تخرجها من كلية اإلدارة واالقتصاد، وبلغ عدد العامالت 
  . امرأة 205القطريات يف البنوك الوطنية واألجنبية العاملة حوايل 

  :املرأة القطرية والسياحة -
بعض الخريجات يف تخصصات التاريخ واآلثار واإلدارة باملتحف الـوطنى للقيـام بـدور املرشـدة التحقت 

السياحية، حيث تتوىل هذه الفتيات القيام برشح كامل عن اآلثار واملواقع السياحية يف قطر وتقديم رشح واف 
 هـذا التوجـه يف إطـار عن اآلثار التي يضمها املتحف، كام التحقت عدد من الفتيـات بفنـادق الدوحـة، ويـأيت

  .تشجيع الكوادر القطرية وفتح آفاق جديدة للسيدات من جانب رشكة قطر للفنادق
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  :املرأة واملنظامت الدولية -

فوز الشيخة الدكتورة غالية بنت محمد بن حمد آل ثاين بعضو لجنة حقوق الطفل باألمم املتحـدة ىف  -
دولة مـن الـدول  21 مبني األمم املتحدة بنيويورك بعد تنافس يف 2001االنتخابات التى أجريت يف فرباير عام 

وقـد رشـحت الـدكتورة غاليـة . التي وقعت عىل اتفاقية حقوق الطفل عيل املقاعد الخمسة الشاغرة يف اللجنة
  .لهذا املنصب عن دولة قطر ولفرتة األربع سنوات القادمة

الدولية للمعوقني التابعة ملنظمة األمم املتحدة اختيار الشيخة حصة بنت خليفة آل ثاين، مقررا للجنة  -
وجاء اختيار كويف عنان األمني العام لألمم املتحـدة مرشـحة دولـة قطـر . 2007وذلك ىف لسادس عرش من مايو 

  .من بني خمسة مرشحني من جنوب أفريقيا والرنويج والربتغال وهولندا
  :املرأة القطرية يف مواقع قيادية بالسلطة التنفيذية -

  . نائب رئيس املجلس األعىل لشئون األرسة بدرجة وكيل وزارة 1996تعيني املرأة القطرية عام  -
، شقيقته الشيخة حصة بنت خليفة بن حمد آل ثان يف منصب نائبة رئيس 2002عني أمري قطر يف عام  -

  .مجلس إدارة مؤسسة قطر للرتبية والعلوم وتنمية املجتمع بدرجة وزيرة
، تم تعيني القطرية لطيفة ابراهيم الحويت رئيسة ملجلس ادارة مؤسسة حمد الطبية التي  2003ىف عام  -

  .تعد أكرب مؤسسة طبية يف قطر
 2003تعيني السيدة شيخة املحمود يف منصب وزيرة الرتبية والتعليم العاىل يف السادس من مـايو عـام  -

  . أنها تعد بذلك أول وزيرة يف دول الخليج العريب ، كام)1(كأول سيدة قطرية تتبوأ هذا املنصب الوزاري املهم
تولت السيدة شيخة أحمد املحمود وزارة التعلـيم والتعلـيم العـايل، والشـيخة الـدكتورة  2008يف عام  -

  .غالية بنت محمد بن حمد آل ثاين وزارة الصحة العامة

                                                            
وكيلة وزارة الرتبية والتعليم قبل تعيينها وزيرة، كام انها استهلت  1996جدير بالذكر أن السيدة شيخة املحمود عملت منذ عام   )1(

مساعدة لرئيس "و" موجهة تربوية"عدة بينها  حياتها العملية معلمة ملادة اللغة العربية، وتدرجت يف وزارة الرتبية يف مواقع
  . ، وهي أم ألربعة أبناء، ولدان وبنتان إحداهام طبيبة"التوجيه
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، وهي أول سـيدة تتـوىل هـذا 2003املسند رئيسة لجامعة قطر عام   الـلـهتعيني الدكتورة شيخة عبد  -
  . املنصب ىف قطر

  .حصة بنت جرب نائبة لرئيسة جامعة قطر. تعيني د -
  .2003تعيني الدكتورة نورة خليفة تريك السبيعي نائبة لرئيسة جامعة قطر للشئون األكادميية ىف عام  -
والقـانون والدراسـات  ، تم تعيني الدكتورة عائشة املناعي عميـدة لكليـة الرشـيعة2004ىف أواخر عام  -

اإلسالمية يف جامعة قطر، لتكون أول سيدة يف العامل العـريب واإلسـالمي يسـند إليهـا هـذا املنصـب الـذي كـان 
وكانت املناعى قد حصلت عىل دكتوراه يف العقيـدة والفلسـفة مـن جامعـة األزهـر . مقصورا عىل الرجال فقط
  . )1(1990مبرتبة الرشف األوىل عام 

  .جامعة قطر –صة صادق عميدة لكلية الرتبية ح. تعيني د -
  .تم تعيني عضوتني يف مجلس إدارة املجلس الوطني للثقافة والرتاث والفنون -
 13املكـون مـن ) األوىل ىف قطـر(تعيني ثالث سيدات ضمن تشكيل اللجنة الوطنيـة لحقـوق اإلنسـان  -

بن حمد آل ثان، والدكتورة عائشـة يوسـف الدكتورة الشيخة غالية بنت محمد : عضوا، والعضوات الثالث هن
  . املاليك الـلـهاملناعي والسيدة نور عبد 

  .تعيني سيدة قطرية ىف منصب األمني العام املساعد ملنظمة الخليج لالستشارات الصناعية -
، قرر أمري قطر تعيني الشيخة غالية بنت محمد بن حمـد آل ثـاين رئيسـة ملجلـس إدارة 2005يف عام  - 
  .الوطنية للصحة التي حلت محل وزارة الصحة القطرية امللغية الهيئة

، تم تعيني امرأتني أخريني هام عيشة إبراهيم األنصاري، وحنان محمـد سـامل الكـواري يف 2005ىف عام  -
  . مجلس إدارة الهيئة الوطنية للصحة والذي يضم ستة أعضاء

تهـاج األحمـداين بعضـوية مجلـس إدارة غرفـة ، فازت بالتزكية سيدة األعامل القطريـة اب2006يف عام  -
  .عضوا 17تجارة وصناعة قطر، كأول امرأة يف هذا املجلس الذي يتكون من 

                                                            
  .2008ابريل  23جريدة القبس  )1(
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  )سيدات األعامل القطريات(املرأة القطرية و التنمية االقتصادية -

 أدركت الشيخة موزة بنت نارص املسند، حرم أمري الدولة، أهمية مشاركة املرأة القطرية يف عملية
التنمية، فكان الرتكيز األكرب عىل تفعيل مشاركة املرأة يف القوى العاملة أحد املؤرشات الهامة والدالة عىل 

اإلنجاب، إدارة شؤون املنزل، رعاية (تحسن وضعها االجتامعي وتغري أدوارها يف املجتمع من األدوار التقليدية 
  ).ل وما مينحه من استقالل اقتصادي ومشاركة اجتامعيةالخروج إىل ميدان العم(إىل األدوار الحديثة ) األطفال

ويف إطار العمل عىل تطوير مشاركة املرأة القطرية يف املجال االقتصادي، تم إحداث الرشكة القطرية 
وتسعى الرشكة لفتح املجال أمام . بدعم مبارش من الشيخة موزة 1998االستثامرية للسيدات يف أبريل من عام 

ن أجل االطالع عىل مختلف املجاالت املتوفرة لتوظيف واستثامر املدخرات، مام يتيح لها املرأة القطرية م
االستثامر واملتابعة شخصيا ومبساعدة فريق متخصص من ذوي الخربة والكفاءة إلدارة االستثامرات املتوفرة 

يف عام % 27.5د أن كان ، بع 2004يف عام % 40.6ليبلغ معدل النشاط االقتصادي العام للمرأة . محليا وعامليا
  .وذلك يشمل القطريات وغري القطريات 1986

إذ يوفر . من جهة أخرى، فقد تم اتخاذ العديد من التدابري الترشيعية لحامية حقوق املرأة العاملة
الذي (وقانون العمل ) والذي ينطبق عىل العاملني والعامالت يف القطاع الحكومي(قانون الخدمة املدنية 

حقوقا متساوية للرجل واملرأة يف األجور وفرص التدريب  )العاملني والعامالت يف القطاع الخاص ينطبق عىل
  .والرتقية

ويسعى املجلس األعىل لشئون األرسة إىل توفري الظروف التي تساعد املرأة عىل التوفيق بني دورها يف 
إنشاء دور حضانة لألطفال يف األرسة وبني عملها، من خالل التعاون مع جامعة قطر بإعداد دراسة حول 

الوزارات واملؤسسات الحكومية، ودراسة أخرى مع معهد التنمية اإلدارية حول فتح مجاالت العمل الجزيئ 
  .للمرأة يف القطاع الحكومي

وقد بدأت املرأة يف السنوات األخرية دخول سوق األعامل واالستثامر، واالستفادة من سياسة الخصخصة 
الرشكات املساهمة وطرحها لالكتتاب العام، باستثامر مدخراتهن يف مجال رشاء األسهم، وتأسيس العديد من 

  .واملشاركة يف مضاربات سوق قطر لألوراق املالية
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لقد أتت جهود الشيخة موزة مثارها يف استنهاض املرأة القطرية لتلعب دورها يف التنمية ويف مختلف 
وهو األمر الذي رسخ ريادة قطر يف االهتامم بوضع املرأة وتفعيل . يةاملجاالت السياسية واالقتصادية واالجتامع

دورها كمواطنة فاعلة يف مجتمعها، حيث أصبحت قطر اليوم يف صدارة دول املنطقة يف اسرتاتيجياتها للنهوض 
  .بواقع املرأة

ات، وال أحد ينكر أن هناك رشكات ومؤسسات تجارية وصناعية تحمـل أسـامء سـيدات األعـامل القطريـ
، واألمر يرجع إىل جهود الشيخة موزة، التي مل تـدخر "عامل املال واألعامل"فاإلحصاءات تؤكد وجودهن بقوة يف 

جهدا لتحفيز وتشجيع املرأة القطرية عىل دخول مجاالت العمل واالستثامر، فلم يعد عمل املرأة مقترصا عـىل 
يد واالبتعاد عن البساطة التـي كانـت متيـز مجـاالت املشاريع املنزلية والصغرية، بل بات معظمها يتسم بالتعق

  .عمل املرأة يف السابق
 1500سيدة أعامل، ميتلكن حواىل  1000ولقد بلغ عدد سيدات األعامل القطريات يف الوقت الراهن نحو 

من مجمـل عـدد املسـتثمرين واملتعـاملني باألسـهم % 50مرشوع، وتشكل سيدات األعامل القطريات أكرث من 
  .ألف مستثمر ومتعامل 600ة يف سوق الدوحة لألوراق املالية والبالغ عددهم نحو القطري

 22ويقدر محللون اقتصاديون، حجم االستثامرات التي تديرها سيدات األعامل يف قطر حاليـا بـأكرث مـن 
دراسـات أن ترتكز يف قطاع الخدمات والعقار والتجارة العامة، كام تؤكد بعـض ال) مليارات دوالر 6(مليار ريال 

مساهمة سيدات األعامل القطريات يف النشاط االقتصادي تطورت بشكل كبري، حيـث متلكـت املـرأة املنشـآت 
من مـاليك األعـامل يف قطـر، موضـحة أن عـدد الرشـكات % 13.4وأدارت رءوس األموال، وأصبحت متثل حواىل 

  .)1(ةرشكة، تعمل يف مجاالت مختلف 346اململوكة لسيدات أعامل يبلغ حواىل 
هذا وتوفر غرفة تجارة وصناعة قطر مقرا دامئا ملنتدى سيدات األعامل القطريات الذي كان قـد تأسـس 

بدعم من الشيخة موزة بغية تعزيز دور املرأة القطرية يف اتخاذ القرارات االقتصـادية، وتشـجيع  2000يف عام 
  تثامرية املختلفة، ويهدف املنتدى إىلالعنارص النسائية عىل املساهمة بفعالية يف إقامة املرشوعات االس

                                                            
 .إصدارات غرفة تجارة وصناعة قطر: راجع ىف ذلك )1(
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تحقيق أهداف عديدة أبرزها تنميـة وتعزيـز أوارص التعـاون يف مجـال العالقـات التجاريـة واالقتصـادية بـني  
سيدات األعامل وتهيئة البيئة املالمئة ملامرسة دورهن يف عملية التنمية االقتصادية، وتعزيز دور املرأة القطريـة 

االقتصادية، وخاصة فيام يتعلق مبامرسة األنشطة التجارية واالقتصادية، فضـال عـن تشـجيع يف اتخاذ القرارات 
ـوعات والصـناعات الصـغرية والحرفيـة، وتعظـيم دور القطـاع  العنارص النسائية عىل املسـاهمة يف إقامـة املرش

  .الخاص ودور املرأة القطرية يف املساهمة يف فعاليات النشاطات التجارية واالستثامرية
ويأىت من بني أهداف املنتدى، مساعدة سيدات األعامل القطريات عىل تفهم القوانني املنظمة للنشاطات 
التجارية واالقتصادية عن طريق عقد االجتامعات وإقامة الندوات ورفع مستوى الكفاءات واملهـارات الالزمـة، 

  .لية يف عملية التنمية االقتصادية الشاملةوتبني قضايا التعليم التي تهدف إىل زيادة تأهيل املرأة لتساهم بفاع
ومن مظاهر تفوق املرأة ىف الجانب االقتصادي، قيام مجموعة مـن سـيدات األعـامل القطريـات بإنشـاء 

مليـون ريـال، وهـي أول رشكـة يف منطقـة الخلـيج قاطبـة  67، برأسـامل 1998رشكة مساهمة لالستثامر عـام 
الجـدير بالـذكر أن الشـيخة هنـادي . قطريات وبنك قطـر الـوطنيتتملكها بالتساوي مجموعة من السيدات ال

  . بنت نارص آل ثان هى التى تقوم بإدارة هذه الرشكة
  :جائزة سنوية لسيدات األعامل القطريات -

متنح هذه الجائزة ألكرث سيدة أعامل، ساهمت يف املجتمـع القطـري واالقتصـاد الـوطني، عـرب إنجـازات  
و يف مجال إنشاء وإدارة الرشكات، بحيث تخصـص الجـائزة للسـيدات الـاليئ أبـدين هامة عىل الصعيد املهني أ 

ويقام حفل كبري تكرم فيه السيدة الفائزة بالجائزة، . قدرات وخصاال قيادية وإدارية متميزة يف مجاالت عملهن
  .2008كام حدث عام  

 : مكاسب ترشيعية فازت بها املرأة القطرية -
، وهو ما يعد انجازا كبـريا يف مجـال دعـم املـرأة القطريـة، إذ 2001للمرأة عام إقرار قانون حق الخلع  -

  . سنة 1400جاء ليعيد لها حقها الذي كفله لها اإلسالم منذ أكرث من 
فيام عـدا بعـض ) سيداو(موافقة قطر عىل معظم بنود اتفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز ضد املرأة -

  اإلسالمية، األمر الذى البنود التي تتعارض مع الرشيعة
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يعنى ضامن متتع املرأة القطرية بالحقوق التي تكفلها االتفاقية، ومن ضمن ذلك حاميتها من العنف  
  .والتمييز
ىف إطار الترشيعات املنظمة للعمل يف القطاع الخاص واملشرتك، نصت القوانني القطرية عىل منح املرأة  -

  .إضافة ملنحها ساعة رضاعة يوميا ملدة سنة شهرين إجازة براتب كامل عند الوالدة،
، الخاص بالضامن االجتامعي، الفئـات التـي تسـتحق إعانـة ماليـة 1995لسنة ) 38(حدد القانون رقم  -

األرملة، املطلقة، األرسة املحتاجة، املعوق، اليتيم، العاجز أو العجزة عـن العمـل، املسـن، : وفقا ألحكامه وهي 
  .هجورة، أرسة املفقودأرسة السجني، الزوجة امل

   الرابعاملبحث 
)1(مؤسسات ومنظامت حقوق اإلنسان العاملة ىف قطر

   

تنقسم مؤسسات حقوق اإلنسان العاملة ىف قطر إىل نوعني، األول املؤسسات الحكومية الرسمية، واآلخر 
   :املؤسسات غري الحكومية، وذلك عىل النحو التاىل

  :املؤسسات الحكومية والرسمية: أوال
  :يتوافر يف قطر بعض املؤسسات الحكومية والرسمية التي تعنى بحقوق اإلنسان، هى

  .إدارة العمل بوزارة العمل  )أ
  .املجلس األعىل لشئون األرسة  )ب
إدارة حقوق اإلنسان بوزارة الخارجية، ويتوىل الشيخ خالد بن جاسم آل ثاين منصب مـدير هـذه اإلدارة   )ج

ارز ىف الوصول بقطـر إىل مسـتوى متقـدم ىف مجـال حاميـة حقـوق اإلنسـان املهمة والتى كان لها دور ب
 . وإعالء مكانة قطر الدولية

ـطة ىف   )د إدارة حقوق اإلنسان بوزارة الداخلية، وتقـوم هـذه اإلدارة بتنظـيم دورات تدريبيـة لضـباط الرش
ات التى تتنـاول قضـايا مجال التوعية بحقوق اإلنسان، هذا فضال عن الورش التدريبية واملؤمترات والندو 

حقوق اإلنسان املتنوعة، سواء تلك املطروحة عـىل املسـتوى الـوطنى أو تلـك املطروحـة عـىل املسـتوى 
  الدوىل، فمثال نظمت اإلدارة، أوىل ورشها التدريبية التخصصية للضباط حول حقوق

                                                            
    .9/1/2004صحيفة الراية القطرية،   )1(
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اصـمة، وذلـك بالتعـاون مـع بقاعـة إدارة أمـن الع 2010مارس  21اإلنسان، والتى افتتحت أعاملها صباح يوم  
معا من أجـل تعزيـز ثقافـة حقـوق (تحت شعار  2010مارس  25 - 21معهد تدريب الرشطة خالل الفرتة من 

  .، وقد شارك فيها عدد من ضباط الرشطة من مختلف إدارات وزارة الداخلية)اإلنسان يف مجاالت العمل األمني
هيلية لوزارة الداخلية وملتطلبات إسرتاتيجية عمل إدارة وتعترب هذه الورشة تنفيذا للخطة التدريبية والتأ 

  .حقوق اإلنسان، حيث حارض فيها عدد من املختصني يف مجاالت حقوق اإلنسان والقانون الدويل
حيـث تستضـيف قطـر هـذا  املركز اإلقليمي لألمم املتحدة للتدريب والتوثيق يف مجال حقوق اإلنسان،  )هـ

إىل التعاون الوثيق يف بناء القـدرات املحليـة واإلقليميـة يف مجـال حقـوق املركز عىل أرضها، وهو يهدف 
اإلنسان من خالل التدريب والتوثيق ونرش الوعي، كام يضع الخطـط واالسـرتاتيجيات الكفيلـة بتحقيـق 

  ".األهداف للمنطقة
ة قـرار إنشـائه مركز األمم املتحدة لحقوق اإلنسان ىف قطر، فقد اعتمدت الجمعية العامة لألمـم املتحـد  )و

  . مام يعكس مصداقية قطر ومكانتها الكبرية يف املجتمع الدويل
ونظرا للدور املهم الذى من املنتظر أن ميارسه هذا املركز األممى، فقد أكد عيل بن صـميخ املـري األمـني 

آلليـات العام للجنة الوطنية لحقوق اإلنسان عـيل اسـتعداد كامـل للتعـاون مـع املركـز وتقـديم املعلومـات وا
وفضال عن ذلك فمن املؤكد أن هذا املركـز سـيخدم املنطقـة العربيـة مـن . لتسهيل عمله عيل أرض دولة قطر

  .خالل هدف فني بحت من خالل القيام بتنظيم الدورات التدريبية وبث الوعي
  : )1(املنظامت غري الحكومية: ثانيا

   :اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان  )أ
نوفمرب من ذات العام،  12الصادر يف  2002لسنة ) 38(جب املرسوم األمريي رقم أنشئت هذه اللجنة مبو 

بهدف تحقيق األهداف الواردة يف االتفاقات واملواثيق الدولية ذات الصلة، ومراجعة الترشيعات لبيان مدى 
اح سبل مالمئة هذه الترشيعات ملبادئ حقوق اإلنسان، والنظر يف الشكاوى املتعلقة بحقوق اإلنسان واقرت 

  معالجتها، ورصد مالحظات املنظامت الدولية واملنظامت غري الحكومية املعنية بحقوق اإلنسان،

                                                            
    .بية، مرجع سابقبرنامج الحكم واإلدارة يف الدول العر   )1(
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ويضم تشكيلها عدد من الشخصيات العامة وبعض الوزراء ويشغل عيل بن . ونرش ثقافة حقوق اإلنسان 
  . صميخ املري منصب األمني العام للجنة الوطنية لحقوق اإلنسان

ىل تعزيز وحامية حقوق اإلنسان وحرياته، ولها يف سبيل ذلك مامرسة االختصاصات وتهدف اللجنة إ
  :واملهام التالية

اقرتاح السبل الالزمة لتعزيز ومتابعة تحقيـق األهـداف الـواردة باالتفاقـات واملواثيـق الدوليـة املتعلقـة   )1
دولة إىل غريها من االتفاقات بحقوق اإلنسان، التي أصبحت الدولة طرفا فيها، والتوصية بشأن انضامم ال

  .واملواثيق
  .تقديم املشورة والتوصيات للجهات املعنية يف املسائل املتعلقة بحقوق اإلنسان  )2
النظر يف أي تجاوزات أو انتهاكات لحقوق اإلنسان، والعمل عىل تسوية ما تتلقاه من بالغات أو شكاوى   )3

الزم بشـأنها، واقـرتاح السـبل الكفيلـة مبعالجتهـا ومنـع بشأنها، والتنسيق مع الجهات املختصة التخاذ ال
  .وقوعها

إبداء املقرتحات الالزمة للجهات املعنية بشأن الترشيعات القامئة ومرشوعات القـوانني، ومـدى مالءمتهـا   )4
  .ألحكام االتفاقات الدولية لحقوق اإلنسان التي تكون الدولة طرفا فيها

لة، وإعداد التقارير املتعلقة بها، ورفعها إىل مجلس الوزراء مشـفوعة رصد أوضاع حقوق اإلنسان يف الدو   )5
  .مبرئياتها يف هذا الشأن

  .رصد ما قد يثار عن أوضاع حقوق اإلنسان بالدولة، والتنسيق مع الجهات املعنية للرد عليها  )6
جهـات الدوليـة املعنيـة املساهمة يف إعداد التقارير الوطنية، املقرر تقدميها مـن الدولـة إىل الهيئـات وال  )7

  .بحقوق اإلنسان، بشأن االتفاقيات التي أصبحت الدولة طرفا فيها
التعاون مع املـنظامت الدوليـة واإلقليميـة والوطنيـة املعنيـة بحقـوق اإلنسـان وحرياتـه، واملشـاركة يف   )8

  .املحافل الدولية املتعلقة بها
  .خ مبادئها، عىل صعيدي الفكر واملامرسةنرش الوعي والتثقيف بحقوق اإلنسان وحرياته، وترسي  )9

إجراء الزيارات امليدانية للمؤسسات العقابية واإلصالحية وأماكن االحتجاز والتجمعات العامليـة والـدور   )10
  .الصحية والتعليمية، ورصد أوضاع حقوق اإلنسان بها، من رئيس وأعضاء اللجنة
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  .اإلنسان بالدولة يف مجال اختصاصات ومهام كل منهاالتنسيق والتعاون مع الجهات املعنية بحقوق   )11
عقد وتنظيم املؤمترات والندوات والدورات وحلقات النقـاش يف املوضـوعات املتعلقـة بحقـوق اإلنسـان   )12

  .وحرياته، والتنسيق مع الجهات املعنية يف هذا الشأن عند االقتضاء
حـوث، ذات الصـلة بحقـوق اإلنسـان، واملشـاركة يف املساهمة يف إعـداد الـربامج املتعلقـة بـالتعليم والب  )13

  .تنفيذها
وىف سياق األنشطة التفاعلية للجنة الوطنية لحقوق اإلنسان، نظمت اللجنة ورشـة حـول ثقافـة حقـوق 

، يف ضوء الربامج التثقيفية ملوظفي وزارة الشئون االجتامعية، وتناولت الدورة  2010اإلنسان ىف شهر أغسطس 
ان من أبعاد مختلفة باعتباره ثقافة حضارية صالحة لكل مكـان وزمـان، حيـث إن حقـوق مفهوم حقوق اإلنس

اإلنسان مجموعة املصالح الخاصة باألفراد والجامعات التـي يحميهـا القـانون وهـي مجموعـة مـن الضـامنات 
مـن أي   -متييز دومنا -العاملية املقررة مبوجب القانون الدويل لحامية األفراد والجامعات يف مواجهة حكوماتهم 

  . انتهاكات أو تجاوزات أيا كان مصدرها، وذلك لحفظ اإلنسان وكرامته وتحريره من الخوف والحاجة
  :وباإلضافة إيل كل ما تقدم من اختصاصات وصالحيات متارسها اللجنة، فإنها تقوم بأمور أخرى منها 

لسجون، يف قطر، للتأكد من أنهـا تـدار، تقوم اللجنة وبشكل دوري بزيارة مراكز االحتجاز، واملعتقالت وا  *
  .عيل أسس صحيحة

تنظم اللجنة دورات تدريبية، للرشطة، وغريهم من املسئولني، للتأكد مـن أن الجميـع، يـؤدون واجـبهم،   *
  . عيل أكمل وجه

  . تقديم املشورة القانونية، فيام يتعلق وقانوين الكفالة والعمل  *
إصـدارات مؤسسـات حقـوق اإلنسـان وتعمـل عـىل تجميـع  ر،شبكة معلومات حقوق اإلنسان يف قط  )ب

العاملة يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا والصادرة باللغـة العربيـة يف موقـع واحـد، وذلـك مـن 
  .خالل التعاون مع العديد من املؤسسات املحلية واإلقليمية

  .املؤسسة القطرية لحامية الطفل واملرأة  )ج
  .فحة االتجار بالبرشاملؤسسة القطرية ملكا  )د
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املؤسسة العربية للدميقراطية، وتأسست بدولة قطـر لتعزيـز وحاميـة حقـوق اإلنسـان عـىل املسـتويني   )هـ
  .اإلقليمي والدويل، وتهدف إىل تعزيز حرية اإلعالم والدفاع عن الصحفيني واإلعالميني

  .قة العربيةوتهدف إىل تطوير األوضاع االقتصادية للشباب باملنط" صلتك"مؤسسة   )و
  .، وتهدف إىل توفري التعليم للجميع مبنطقة آسيا"أيادي الخري نحو آسيا"مؤسسة   )ك
شبكة اإلعالميني القطريني ملناهضة العنف ضد األطفال، وتركز عىل الوصول إىل دور بناء لإلعالم ىف بيـان   )ل

ا التوعوي املوجـة للمجتمـع ورصد واقع العنف ضد األطفال يف دولة قطر والعامل العريب، فضال عن دوره
وصناع القرار واألرس واألطفال واملهتمني بحقوق الطفل، وتعزز الربامج الوطنية واإلقليمية والدولية التـي 

كام تسعى الشبكة إىل تحقيق عامل خال من العنف وكرس حاجز الصمت وتعزيز الجهود . تناهض العنف
  . ضدهم ملناهضة العنف ضد األطفال ودعم ثقافة نبذ العنف

  :التقرير األول لدولة قطر أمام آلية االستعراض الدورى ملجلس حقوق اإلنسان
، بتشكيل لجنة وطنية إلعداد تقرير قطـر األول آلليـة 2009فرباير 11قام مجلس الوزراء القطرى بتاريخ 

مكتـب حقـوق االستعراض الدوري الشامل والدفاع عنه، وذلك برئاسة وزير الدولة للشئون الخارجيـة، ومـدير 
اإلنسان بوزارة الخارجية نائبا للرئيس، وعضوية العديد من الوزارات واملؤسسات كمجلس الشورى وزارة العدل 

ووزارة العمل والصـحة والثقافـة واملجلـس األعـىل للتعلـيم واملجلـس ) إدارة حقوق اإلنسان(ووزارة الداخلية 
  . ار بالبرش واملؤسسة القطرية لحامية الطفل واملرأةاألعىل لشئون األرسة واملؤسسة القطرية ملكافحة االتج

وقد قامت لجنة إعداد التقرير ىف سبيل ذلك بعقد أربعـة لقـاءات تعريفيـة ضـمن العمليـة التشـاورية 
ويف جميع اللقاءات التعريفيـة قامـت لجنـة . 2009أكتوبر  26للجنة، كان آخرها يف فندق شرياتون الدوحة ىف 

ية االستعراض الدوري الشامل إضافة إيل بيان طبيعة العمل املناط بها إلعـداد التقريـر، إعداد التقرير برشح آل
كام قامت بإطالق موقع الكرتوين خاص بها وخط ساخن لسهولة التواصل مع مختلف الجهات واألفراد والطالع 

  .الكافة عىل عمل اللجنة ومسودة مرشوع التقرير واستقبال تعليقات ومالحظات الكافة
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، الخاصـة بإنشـاء لجنـة إعـداد التقريـر 2002لسـنة ) 38(من املرسوم بقانون رقم ) 11(عامال للامدة وإ 
املقرر عرضه عىل آلية االستعراض، فإنه عـيل الـوزارات واألجهـزة الحكوميـة والهيئـات واملؤسسـات العامـة أن 

  .تتعاون مع اللجنة وتقدم لها املعلومات والبيانات الالزمة ألداء مهمتها
أمام آلية االستعراض الدوري الشـامل ) 2010(قد عرضت قطر أول تقرير لها عن أوضاع حقوق اإلنسانو 

 الـلـهالتابع ملجلس حقوق اإلنسان يف جنيف، وأعلنت عىل لسان وزير الدولة للشئون الخارجية أحمد بن عبد 
ان، وبني اعتبار التاريخ والثقافـة تسعى إليجاد توازن معقول بني القناعة بعاملية حقوق اإلنس"آل محمود بأنها 

  ".والقيم االجتامعية
ومن جانبه، استعرض مجلس حقوق اإلنسان عرب فريقه العامل املعني بآلية االستعراض الدوري الشـامل 

  .2010فرباير  19و  8التقرير األول لدولة قطر، وذلك خالل دورته السابعة املنعقدة يف جنيف ما بني 
متثل أحدث حلقة يف «ىل أن هذه املشاركة أمام آلية االستعراض الدوري الشامل، وشدد الوزير القطرى ع

ىف الوقت الذى ال توجد به دولة ناصعة السجل متامـا  »سلسلة عزم قطر الدائم لتحسني أوضاع حقوق اإلنسان
  .يف مجال حقوق اإلنسان

سـجل ومامرسـات حقـوق  وقد تناولت حكومة قطـر ىف تقريرهـا الـدورى، اإلنجـازات التـي أدخلتهـا يف
اإلنسان، من قبيل إنشاء وتأسيس العديد مـن املؤسسـات املعنيـة بحاميـة حقـوق اإلنسـان كاللجنـة الوطنيـة 
لحقوق اإلنسان وذلك وفقا ملبادئ باريس لتكون ممثلة ملختلف اآلراء، ومركز الدوحـة الـدويل لحـوار األديـان، 

ؤسسة العربية للدميقراطية، وهى األوىل من نوعهـا يف العـامل املعني بنرش ثقافة الحوار والتعايش السلمي، وامل
العريب والتي تهدف اىل تعزيز ثقافة الدميقراطيـة، ومركـز الدوحـة لحريـة اإلعـالم الـذي تأسـس بقـرار أمـريي 

  . كمؤسسة خاصة ذات نفع عام لتأكيد دور اإلعالم كمكون أسايس ضمن توجهات الدولة
كة بني حكومة قطر ومكتب املفوضة السامية لحقوق اإلنسان مـن أجـل ولقد كان من بني الجهود املشرت 

تعميم ثقافة حقوق اإلنسان وتكوين القدرات ىف قطر،  إنشاء مركز األمم املتحدة للتدريب والتوثيق يف مجـال 
  . حقوق اإلنسان لجنوب غرب آسيا واملنطقة العربية

اإلنسان، أكدت الحكومة القطرية ىف  وفيام يتعلق بتحفظات قطر عىل بعض بنود اتفاقات حقوق
  تقريرها الدورى عىل الخصوصية التي تجعل دولة قطر، تتحفظ
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عىل بعض هذه البنود، حيث أن واحدا من بني أهم املبادئ الترشيعية يف الدولة أن يتم االنضـامم والتصـديق  
. ع أحكـام االتفاقـات الجديـدةعىل االتفاقات الدولية عندما يتم التأكد مـن أن جميـع الترشـيعات متوامئـة مـ

فدولة قطر ملتزمة بوحدة املعاهدات وتكاملها وتسـعى إليجـاد تـوازن معقـول بـني قناعاتهـا بعامليـة حقـوق 
اإلنسان، آخذة يف نفس الوقت اعتبارات التاريخ والثقافة والقيم االجتامعية، ومع ذلك فإن الحكومـة القطريـة 

مر الذى ترتب عليه سحب التحفظ العام عىل الربوتوكول االختيـاري تنتهج سياسة مراجعة هذه التحفظات، األ 
امللحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال واستغاللهم يف البغاء واملواد اإلباحية، وكـذا السـحب الجـزيئ 
لتحفظ الدوحة العام عىل االتفاقية الدولية لحقوق الطفـل بشـأن أي نصـوص تتعـارض مـع أحكـام الرشـيعة 

  .من االتفاقية 14و  2مية لينطبق التحفظ فقط عىل املادتني اإلسال 
   :انتقادات منظامت املجتمع املدين للتقرير الدورى القطرى وتوصياتها بشأنه

بالرغم من أن اإلجراءات املعمـول بهـا يف مجلـس حقـوق اإلنسـان ال تسـمح ملـنظامت املجتمـع املـدين 
بعـرض وجهـة نظرهـا بالتفصـيل بشـأن ) انت وطنيـة أو دوليـةسواء ك(والهيئات املدافعة عن حقوق اإلنسان 

سجل حقوق اإلنسان يف الدول التي متثـل أمـام آليـة االسـتعراض الـدوري الشـامل، فـإن مالحظاتهـا وردت يف 
امللخص الذي أعدته املفوضية السامية لحقوق اإلنسان الذي أجمل تقارير منظامت املجتمع املدىن التي أبدت 

  . حقوق اإلنسان يف دولة قطررأيها يف أوضاع 
وقد ركزت آليات حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة أو منظامت املجتمع املدين عىل توصـية قطـر بــ 

رضورة التصديق عىل العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية وعىل الربوتوكـول االختيـاري التفاقيـة "
  . الكرامة لحقوق اإلنسان يف تعليقها ، مثلام أوردت ذلك منظمة"مناهضة التعذيب

من جهتها، ترى منظمة العفو الدولية أنه عـىل الـرغم مـن أن قضـية حقـوق املـرأة تحولـت إىل إحـدى 
إال أنهــا أدخلــت عــددا مــن "القضــايا األساســية يف الخطــاب الســيايس يف دولــة قطــر خــالل الســنوات األخــرية 

، وهو ما دفع املنظمة الحقوقيـة الدوليـة إىل التـذكري "مقصدهاالتحفظات التي ال تتوافق مع غرض االتفاقية و 
، وهذا بالدرجـة األوىل يف "التمييز ضد املرأة ال يزال سائدا يف الترشيع املحيل ويف املامرسة عىل حد السواء"بأن 

   .قوانني الزواج والطالق، ويف مجال حرية التنقل، واإلجراءات املتعلقة باألولياء ، وقضايا الجنسية
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وعىل الرغم من تأكيد منظمة العفـو الدوليـة عـىل أن عقوبـة اإلعـدام مل تنفـذ إال نـادرا يف قطـر، فقـد  
فردا ىف قطر محكوم عليهم باإلعدام إلدانتهم يف محاكامت غري عادلة بـالتورط يف محاولـة  17أشارت إىل قضية 

  . 1996انقالبية فاشلة يف عام 
عـدم تعـريض أي إنسـان للتعـذيب أو املعاملـة "عـىل  36مادتـه كام أنه رغم نص الدستور القطـري يف 

ال " 2004، فـإن قـانون العقوبـات لعـام "جرمية يعاقب عليها القانون"، واعتباره التعذيب "الحاطة من الكرامة
  ". يتضمن أي حكم ينص عىل املعاقبة عىل هذه الجرمية

الحرمان مـن الجنسـية كعقـاب سـيايس،  وقد انتقدت منظامت املجتمع املدين أيضا لجوء قطر اىل عنرص
متت مامرسة هذا الحرمان ضد خصوم سياسيني وقبائل مثل عشرية آل "حيث أشارت منظمة العفو الدولية أنه 

 2005إىل عـام   2004غفران من قبيلة آل مرة الذين حرموا من جنسيتهم القطرية يف الفرتة املمتدة بـني عـام 
  ". ةاستنادا اىل أسس يعتقد أنها زائف

وعىل أية حال، ميكن القول بأن قطر، متكنت من إحراز تقدم كبري عىل صعيد احرتام وصيانة حقـوق 
  : اإلنسان ويتضح ذلك من التطورات التالية

كفل جملة مـن الحقـوق والحريـات  7/6/2005، دخل حيز النفاذ يف 8/6/2004إصدار دستور جديد يف   )1
لقـانون، وحظـر التمييـز، وعـدم تقييـد حريـة األشـخاص إال وفقـا األساسية وىف مقدمتها املساواة أمـام ا

لقانون، وأكد عىل ضامن الحريات العامـة، وخاصـة حريـة الصـحافة والتعبـري وإنشـاء الجمعيـات ودور 
العبادة، وأرىس مبدأ الفصل بني السلطات التنفيذية والترشيعية والقضائية، كام تضمنت أحكامـه إنشـاء 

عضوا يتم اختيار ثلثـيهم باالنتخـاب املبـارش ويعـني أمـري الـبالد ) 45(من  مجلس شورى منتخب يتكون
  . الباقني

، )2004لسـنة  23(رقـم  ، وآخر لإلجراءات الجنائية)2004 لسنة 13(إصدار قانون جديد للعقوبات رقم   )2
  . يجرم األول التعذيب ويغلظ العقوبة عىل مرتكبيه، ويؤكد الثاىن عىل حرمة الحياة الخاصة

، وإلغاء وزارة اإلعـالم، 1995رفع الرقابة املبارشة عن الصحف، واالكتفاء بالرقابة الذاتية ابتداء من العام   )3
، التي أحدثت نقلة نوعية يف الحريات اإلعالمية عـىل »الجزيرة«والرتخيص لقناة فضائية خاصة هي قناة 

حـوار «، و»دميقراطيـة والتجـارة الحـرةال«الساحة العربية، وتأسيس منابر ثابتة للحوارات الدولية حـول 
  . »األديان
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يسـمح للمـواطنني بحـق تكـوين وإنشـاء الجمعيـات املهنيـة،  2004) أيـار(إصدار قانون جديد يف مـايو  )4
ويسمح لغري املواطنني باالنضامم لهذه الجمعيات املهنية، وإن كان ال يتيح لهم تشكيل جمعيات خاصـة 

  .)1(بهم وحدهم
مبنع العامل ألول مرة تكون تنظيامت عاملية ويجيز للعـامل  19/5/2004جديد للعمل يف إصدار قانون   )5

الحق يف اإلرضاب عن العمل يف حال تعذر التسوية الودية مع أربـاب العمـل، عـدا العـاملني يف املرافـق 
  . الحيوية، وساوى القانون بني املرأة والرجل يف الحقوق والواجبات

يجيز عقد االجتامعات العامة وتنظيم املسـريات  2004) ترشين ثان( شهر نوفمربإصدار قانون جديد يف   )6
  . برتخيص مسبق من وزارة الداخلية

مصادقة مجلس الشورى عىل مرشوع قانون يحظر استخدام األطفـال يف سـباق الهجـن ويفـرض عقوبـة   )7
دىن للمشـاركني يف ريـال، ويحـدد السـن األ  6000عىل املخـالفني بالسـجن مـدة شـهر وغرامـة مقـدارها 

  . )2(سنة 18السباقات بـ
سياسة دولة قطر االنفتاحية نحو استضافة املؤمترات العاملية التـي تعنـى بقضـايا التنميـة والدميقراطيـة   )8

وحقوق اإلنسان وتعزيز ثقافة السالم حيث استضـافت الدولـة مـؤمتر املتابعـة الـدويل لتمويـل التنميـة 
واإلصالح السيايس يف الـوطن العـريب، ومنتـدى املؤسسـات الوطنيـة لحقـوق  وامللتقى الثاين للدميقراطية

اإلنسان، كام تستضيف سنويا منتدى الدميقراطية والتنمية والتجارة الحرة ومؤمتر حوار األديان، ومنتدى 
  . أمريكا والعامل اإلسالمي

تها يف أجهـزة ومؤسسـات اختيار دولة قطر عضوة ىف املجلس العاملى لحقوق اإلنسان، فضال عـن عضـوي  )9
األمم املتحدة األخرى واملنظامت اإلقليمية املتنوعة، األمر الذى يعنى أنهـا لـن تـألو جهـدا يف املسـاهمة 

  .الفعالة يف دعم جهود املجتمع الدويل يف تعزيز وحامية حقوق اإلنسان ملا فيه خري البرشية
أن هنـاك عـدد مـن املعوقـات  ومع كل ما أحرزتـه قطـر مـن تقـدم ىف مجـال حقـوق اإلنسـان إال

  : )3(والصعوبات التى تحتاج مزيدا من الجهود للتغلب عليها وتخطيها، ومن هذه الصعوبات 

                                                            
  160حالتي البحرين وقطر، مرجع سابق، ص ص : أحمد منييس، اإلصالح السيايس يف دول الخليج)  1(
 .164-160املرجع السابق، ص ص ) 2(
 ، رسالة دكتوراه، كلية  2004ـ  1995عيل سعيد املري ، التحول الدميقراطي يف دولة قطر ) 3(
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، بشأن حامية املجتمع، الذي خـول )2002لسنة  17(إشكالية مكافحة اإلرهاب، حيث صدر القانون رقم   )1

ويلـة دون التقيـد بقـانون اإلجـراءات موظفي تنفيذ القانون سلطات واسعة يف القبض والتحفظ ملـدد ط
بشأن مكافحة اإلرهاب، الـذي وسـع مـن ) 2004لسنة  3(، والقانون رقم )2004لسنة  23(الجنائية رقم 

مفهوم الجرمية اإلرهابية، وغلظ من عقوبتها إىل اإلعدام يف عدة حاالت، وجـاء بتـدابري عقابيـة تتعـارض 
  . ، الذي أثر عىل رسية الحسابات)2002لسنة  28(مع مبادئ حقوق اإلنسان، والقانون رقم 

استمرار وجود حزمة من القوانني املقيدة للحريات العامة، وىف مقدمتها قانون املطبوعـات والنرشـ رقـم   )2
  ). 1979لسنة  8(

استمرار وجود العديد من مظاهر التمييز ضد املرأة عىل املستويني االقتصـادي واالجتامعـي، مثـل عـدم   )3
يف األجر املتمثل يف العالوات املمنوحة ملوظفي الدولة مثل العـالوة االجتامعيـة وبـدل السـكن، املساواة 

وعدم مساواتها يف حق منح جنسيتها لزوجها األجنبي وأوالدها منه، وعـدم إتاحـة الفرصـة أمـام النسـاء 
ألنظمة اإلداريـة فضال عن قصور ا. ، سواء من جانب الترشيعات أو التقاليد)املسلم(للزواج من األجنبي 

واملواثيق عن حامية املرأة من العنف والتمييز، وتفيش التقاليد االجتامعية املحافظة، التـي تعرقـل حـق 
النساء يف املشاركة السياسية، والتي حالت دون انتخاب امرأة واحدة من السيدات الست الـاليت رشـحن 

 نجحـت امـرأة واحـدة يف انتخابـات عـام ، بيـنام1999أنفسهن يف االنتخابات البلدية التي أجريت عـام 
  . ، بالتزكية وليس باالنتخاب2003

" اللجنـة الوطنيـة لحقـوق اإلنسـان"نقص الضامنات القانونية لحامية العامل األجانـب؛ حيـث رصـدت   )4
حاالت انتهاكات تتعلق بطول فرتة التحقيق واملحاكامت التي قد تلحق بالعامل األجانـب أرضارا ماديـة، 

عدد من األجانب من جوازات السفر سواء من جانب الكفيل أو وزارة الداخلية، واحتجاز بعض وحرمان 
العاملني األجانب دون مسوغ قانوين، وىف بعض الحاالت بناء عـىل طلـب الكفيـل أو ملجـرد وجـود نـزاع 

  . قضايئ بني املحتجز األجنبي والكفيل القطري
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

.156ـ  135، ص ص  2005، جامعة القاهرة  اإلقتصاد والعلوم السياسية
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  سادسالفصل ال
  مملكة البحرين واتفاقات األمم املتحدة 

  لحقوق اإلنسان
يتحدث هذا الفصل عن موقف مملكة البحرين من االتفاقات العامليـة لحقـوق اإلنسـان ومـدى إعـامل 

ه االتفاقات، وينقسم الفصل، إىل ثالثـة اململكة لاللتزامات الدولية التى ترتبت ىف كنفها من جراء انضاممها لهذ
مباحث، يتناول أولها حقوق اإلنسان ىف دستور مملكة البحرين والترشـيعات الوطنيـة ذات الصـلة، فـيام ركـز 
املبحث الثاين عىل اتفاقات األمم املتحدة لحقوق اإلنسان التى انضـمت إليهـا اململكـة مـع توجيـه إشـارة إلىل 

ية واالتفاقات اإلقليمية املنضمة لها، ىف حـني انصـب املبحـث الثالـث، عـىل إبـراز اتفاقات منظمة العمل الدول
وبيان مؤسسات ومنظامت حقوق اإلنسان العاملة ىف اململكة، حيث قسمها الباحث إىل حكومية رسمية وغـري 

  .  حكومية
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  املبحث األول
  حقوق اإلنسان ىف الدستور البحرينى 

لخصوصية مقارنة ببقية دول مجلـس التعـاون الخليجـى، فهـى أصـغر تتميز مملكة البحرين بنوع من ا
دول املجلس مساحة، وتتسم بارتفاع كثافتها السكانية رغم قلـة عـدد سـكانها بالنسـبة لسـكان دول املجلـس 

-%34، حيـث وصـل معـدل الزيـادة إىل 1981-1971وقد ارتفع عدد السكان البحرينيني بني عـامى  )1(األخرى
إىل عدة أسباب منها االستقرار االقتصادى والسياىس  –حقيقة  –، وترجع هذه الزيادة )2(رتةخالل هذه الف% 36

ىف البحرين خالل تلك الفرتة، حيث وفرت الدولة للمواطنني كافة متطلبات الحياة الكرمية من وظائف وسـكن 
مـن مـؤرشات عـدم  وتعليم مجاىن ورعاية صحية مجانية ورعاية اجتامعية، فلم تشـهد هـذه الفـرتة أى مـؤرش

  .)3(االستقرار السياىس
وميكن القول أن النظام السيايس يف البحرين شهد حالة من الحـراك السـيايس واإلصـالحي تـدفع باتجـاه 
تدعيم قضايا املشاركة السياسية وتوسيع تجربة االنفتـاح الـدميقراطي، ودعـم الحقـوق السياسـية، وذلـك عـرب 

  . العديد من اآلليات واألدوات
، إال أن حركـة عـام 1938و 1923و 1921هرت بالبحرين عدة حركـات إصـالحية يف كـل مـن عـام وقد ظ

كانت األهم إذ جمعت بني السنة والشيعة ألول مرة ، وقد أمثرت املطالب األولية لهذه الحركة، تأسـيس  1938
ما كانت تصـبوا مجلس ترشيعي مؤلف من ستة أعضاء مناصفة بني السنة والشيعة، إال أنها مل تستطع تحقيق 

  . إليه
الـذي نـص عـيل  1973وبعد حصولها عيل االستقالل شهدت البالد حركة دسـتورية انبثـق عنهـا دسـتور 

تشــكيل مجلــس وطنــي منتخــب ىف معظــم أعضــائه وقــد مــنح الدســتور العديــد مــن الصــالحيات للمجلــس 
  .)4(املنتخب

                                                            
لة الوافدة ىف دول مجلس التعاون الخليجى، اآلثار السياسية واالجتامعية مع التطبيق عىل البحرين سند إبراهيم سند الفضالة، العام) 1(

 . 94، ص  1997، رسالة ماجستري، كلية االقتصاد والعلوم السياسية ، جامعة  القاهرة،  1975-1995
 .99املرجع السابق، ص ) 2(
اسة مقارنة لقطر والكويت والبحرين، رسالة دكتوراه، كلية االقتصاد والعلوم يوسف محمد عبيدان، نظام الحكم ىف دول الخليج، در ) 3(

 .41، ص 1982السياسية ، جامعة القاهرة ، القاهرة 
  :،عيل املوقع 2008، 46قراءة أولية، العدد .. املجالس الترشيعية الخليجيةالخليجية ،  »آرا ء«خالد عيل ، مجلة ) 4(

 http://www.araa.ae  
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، شـهدت السـاحة السياسـية البحرينيـة ومام يذكر ىف هذا الصدد، أنه بعد انتهاء حـرب الخلـيج الثانيـة
تحركات سياسية شاركت فيها جميع فصـائل املعارضـة واتخـذ هـذا التحـرك ىف البدايـة شـكل تقـديم عـرائض 
للسلطة، وعقد اجتامعات سياسية ىف الدواوين واملساجد، وكان الهدف من تلك التحركات هو املطالبة بالعمـل 

وأمام املطالب الشعبية وتحت . )1(1975حله بشكل غري قانوىن عام  بالدستور وإعادة املجلس الوطنى الذى تم
وىف مناسـبة  1992الضغوط من جانب املعارضة ، أضطر األمـري عيىسـ بـن سـلامن آل خليفـة إىل أن يعلـن ىف 

، ىف خطـوة حقيقيـة عـىل طريـق احـرتام )2(االحتفال بالعيد القومى ململكة البحرين عن إنشاء مجلس الشورى
  .ية وحقوق اإلنسان وانعكاسا ألهمية النداءات الشعبية ىف تحريك القرارات السياسيةالدميقراط

وعىل أثر تعيني مجلس الشورى البحرينى دون االنتخاب واستمرار حالة رفض العمل الدميقراطى، حدث 
التى كان من ، و »الحركة الدستورية«توتر يف األجواء السياسية بني السلطة واملعارضة، وشكلت القوى السياسية 

بني مطالبها إطـالق رساح املعتقلـني والسـامح للمبعـدين بـالعودة إىل أوطـانهم وإجـراء إصـالحات ىف املجـال 
االقتصادي من أجل تقليل التفاوت املتزايد بني فئات املجتمع البحرينى، إضـافة إىل املطالبـات املسـتمرة مبـنح 

ألف  26ذلك قيام الحركة الدستورية بجمع توقيعات حواىل املرأة كافة حقوقها املدنية والسياسية، وترتب عىل 
  .)3(من أفراد الشعب عىل عريضة شعبية إال أن ذلك قوبل من األمري عيىس بالتجاهل

ومل يشهد سجل حقوق اإلنسان ىف البحرين، تطورا يذكر حتى توىل الشيخ  حمد شئون الحكم والسـلطة 
ولت البحـرين إىل مملكـة دسـتورية، ومـن يومهـا، بـدأ امللـك ىف البحرين خلفا لوالدة الشيخ عيىس، حيث تح

الجديد ببذل جهودا ضخمة لالرتقاء مبفهوم حقوق اإلنسان عيل املستويني الرسـمي والشـعبي، وجـاءت هـذه 
التحركات متمثلة يف مجموعة من السياسات الحقوقية الجريئة والتى توالـت عقـب توليـه السـلطة ىف مـارس 

حريصا عىل اتخاذ مجموعة من اإلجراءات إلعـادة ترتيـب البيـت  -ورغم كل الصعاب  -وقد كان امللك . 1999
  ، »املرشوع الوطني لإلصالح«من الداخل أطلق عليها 

                                                            
، )2003-1991(يمة بشري محمد الجامعى، أثر النظام العاملى الراهن عىل التحول الدميقراطى ىف دول مجلس التعاون الخليجىنع. د) 1(

  .   133،  ص 2005رسالة دكتوراة، معهد البحوث والدراسات العربية، جامعة الدول العربية ، القاهرة 
 .133املرجع السابق ، ص ) 2(
  135املرجع السابق، ص ) 3(



    املركز  القومي

542 

  

ومن تلك اإلجراءات، مبادراته الجريئة لتهيئة أجواء التالحم الوطني والتامسك االجتامعـي عـرب قـرارات العفـو 
وأجهزة الدولة بالتفاعل املبارش مع الجامهري وتشجيع كل القوي والتجمعات العام واالتجاه إيل تحديث اإلدارة 

  .)1(الوطنية باملشاركة السياسية وغري ذلك الكثري
وىف سياق بث روح جديدة داخل اململكة، اقرتن املرشوع الوطنى بسلسلة من السياسات، كفلت تعزيـز 

ء مـن شـأن الفـرد و حرياتـه يف إطـار مـن حقـوق أوضاع حقوق اإلنسان وتطوير دور املجتمـع املـدين واإلعـال 
 )2(الجامعة املتمثلة يف الحفاظ عيل قيمها ومثلها األخالقية والقانونية ورمبا كان من أهم هذه السياسات ما ييل

:  
 2001وهو امليثاق الذي طرح لالستفتاء الشعبي يف الرابع عرش من فرباير  ميثاق العمل الوطني،  )1

من املؤهلني % 90.2من الشعب بنسبة مشاركة شعبية وصلت إيل %  98.4ونال تأييدا بلغ 
وقد تضمن امليثاق مبادئ عامة وأفكارا منها، تحديد مسارات العمل الوطني . للتصويت

حارضا ومستقبال مبا يف ذلك التوجيهات التي تحكم نطاق وطبيعة التعديالت الدستورية املراد 
من إمارة إيل مملكة دستورية واألخذ بنظام املجلسني  إدخالها، فعيل الرغم من تحول البحرين

لتويل املهام الترشيعية ومنح املرأة حق االنتخاب والرتشيح، فضال عن نص امليثاق رصاحة عيل 
حامية وتعزيز حقوق اإلنسان وحرية التعبري وأباحته إقامة منظامت غري حكومية وتشديده 

ه ال زال القضاء البحريني بحاجه إيل عده عيل رضورة وجود قضاء مستقل  ونزيه، إال أن
إصدار قانون لتنظيم السلطة  من خاللإجراءات لرفع مستوي مصداقيته لدي الجامهري وذلك 

القضائية الذي يؤمن لها استقالل وحصانه القضاء ومينع التدخالت يف شئونهم ويلغي القضاء 
ني املواطنني وضامن الحقوق كام تضمن كفالة الحرية الشخصية واملساواة ب" االستثنايئ 

  األساسية لهم وأهمها حرية االعتقاد والحق يف

                                                            
حالتا البحرين ... السيايس يف دول الخليج العريب أحمد منييس، اإلصالح: وانظر كذلك. 2001فرباير  21صحيفة الرشق األوسط اللندنية، ) 1(

 .157-154وقطر، مرجع سبق ذطره، ص ص 
الهـرام  للدراسـات السياسـية و ، مركزا»البحرين من اإلمارة إيل اململكة ، دراسة يف التطـور السـيايس و الـدميقراطي«أحمد منييس، )  2(

  . 128-123، ص ص 2003اإلسرتاتيجية باألهرام، القاهرة، 
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  .)1(العمل واملشاركة يف الشؤون العامة 
أعلـن عـن دسـتور جديـد للمملكـة شـمل كافـة  2002الدستور الجديد، ففي الرابـع عرشـ مـن فربايـر   )2

مبادئ حقوق اإلنسان ووضـعها يف التعديالت الدستورية التي أقرها امليثاق كام رسخ عددا من مفاهيم و 
الحقوق «: قالب نص دستوري رصيح، وخص لذلك بابا كامال وهو الباب الثالث الذي جاء تحت مسمي 

  :)2(والذي تضمن املكاسب الحقوقية التالية »والواجبات العامة
  : »18«حيث قالت املادة  ،تأكيد املساواة  ) أ

ساوي املواطنون لدي القانون يف الحقوق والواجبات العامة ال الناس سواسية يف الكرامة واإلنسانية ويت( 
  ) متييز بينهم يف ذلك بسبب الجنس أو األصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة 

  :كفالة الحريات بأنواعها، ومنها ما يىل  ) ب
اللتـني نصـتا ) ب(و ) أ(يف فقرتيها ) 19(وهي ما أشارت إليها مواد عدة منها املادة  :الحريات الشخصية  )1

عيل رضورة احرتام الحرية الشخصية وحظرتا القبض عيل أي إنسان أو توقيفـه أو حبسـه أو تفتيشـه أو 
  .تحديد إقامته أو تقييد حريته يف االقامه أو التنقل إال وفق أحكام القانون وبرقابة من القضاء 

اسـتثناء يف حـاالت الرضـورة  دخـول املسـاكن أو تفتيشـها بغـري إذن أهلهـا إال) 25(فيام حظرت املـادة 
عيل كفالـة حريـة ورسيـة ) 26(القصوى التي يحددها القانون وبالكيفية املنصوص عليها فيه كام أكدت املادة 

  املراسالت الربيدية والربقية والهاتفية واإللكرتونية 
قيـام بشـعائر عيل أن الدولة تكفـل حرمـة دور العبـادة وحريـة ال) 22(حيث نصت املادة  :حرية العبادة) 2

  .)3(األديان واملواكب واالجتامعات الدينية طبقا للعادات والتقاليد

                                                            
عيل اإلنرتنت، » الجزيرة«، تحليل منشور عيل موقع قناة »محطات تاريخية.. الحياة النيابية البحرينية «محمد عبد العاطي،  ) 1(

 .2002ملفات خاصة عام 
  .25،ص»الحقوق والواجبات العامة«: ، الباب الثاين 2002فرباير  14دستور مملكة البحرين الصادر يف ) 2(
عرض وتقييم ألحداث عام ميض ورؤية مستقبلية، مركز الخليج للدراسات : 2003-2002، مملكة البحرين )وآخرون(عمر الحسن .د)  3(

  .31، ص 2004اإلسرتاتيجية ، القاهرة  
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هذا الحق، رشيطة أن تكون عيل أسس وطنية ) 27(فقد كفلت املادة  :حرية تكوين الجمعيات والنقابات) 3

  . وألهداف مرشوعة وبوسائل سلمية وعدم املساس بالدين والنظام العام
والتـي حظـرت تعـرض أي ) 19(مـن املـادة ) د(وهو ما جـاء يف الفقـرة  :نتهاكاتتجريم التعذيب واال   )ج

إنسان للتعذيب املادي أو املعنوي أو لإلغراء أو للمعاملة الحاطة بالكرامة وأكـدت بطـالن كـل قـول أو 
) د(اعرتاف يثبت صدوره تحت وطأة التعذيب أو باإلغراء أو التهديد بأي منهام كـذلك حظـرت الفقـرة 

  .)1(إيذاء املتهمني جسامنيا أو معنويا) 20(ادة من امل
وذلـك رشيطـة أن تكـون أغراضـها ووسـائلها سـلمية وهـو مـا  :إباحة املسريات واالعتصامات السلمية  )د

وباإلضافة إيل ذلك فـإن الدسـتور كفـل يف مادتـه األويل الحقـوق السياسـية للمـرأة ) 28(تضمنته املادة 
واطنني رجـاال ونسـاء حـق املشـاركة يف الشـؤون العامـة والتمتـع عـيل أن للمـ) هـ(حيث نصت الفقرة 

إال ) هـذا الحـق ( بالحقوق السياسية مبا فيها حق االنتخاب والرتشيح وال يجوز ان يحرم أحد املـواطنني 
  . وفقا للقانون

هـا يف عيل أن الدولة تكفل التوفيق بني واجبات املرأة نحو األرسة وعمل) ب(الفقرة ) 5(كام نصت املادة 
املجتمع ومساواتها بالرجال يف ميادين الحياة السياسية واالجتامعية والثقافية واالقتصادية دون إخالل بأحكـام 

  .الرشيعة اإلسالمية
فقـد اتخـذت القيـادة السياسـية البحرينيـة عـدة  :العفو العام وترسيخ ثقافة حقـوق اإلنسـان  )4

ت حقـوق اإلنسـان ومـنظامت رصـد التطـور إجراءات القت صدي طيبا داخـل املجتمـع ولـدي جمعيـا
  .)2(الدميقراطي عيل املستوي العاملي

  :وكان من أهم هذه اإلجراءات
   2001فرباير  18ومحكمة أمن الدولة يف ) قانون الطوارئ (إلغاء قانون أمن الدولة   )أ

امللـك عـيل  بتأسيس نقابات عامليه ومنح العامل حـق اإلرضاب بعـد أن وافـق 2002السامح يف أكتوبر   )ب
لتتـيح ) 17(وبخاصـة املـادة  1976لسنة ) 23(إدخال تعديالت عيل قانون العمل يف القطاع األهيل رقم 

  الفرصة إلنشاء مثل هذه النقابات

                                                            
  .31-30امين السيد عبد الوهاب ، مرجع سابق ، ص ص  )1(
 .27-26املرجع السابق ، ص ص ) 2(
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التي تشمل جميع العاملني يف القطاعات املختلفة وهو ما جعل البحرين الدولة الخليجية الثانية التي تسـمح  
ضمن العطل الرسـمية يف  )1()يوم العامل العاملي(ام صدر مرسوم قانون يتضمن إدراج بإنشاء نقابات عاملية، ك

  .)2(اململكة والذي تحدد له يوم األول من مايو يف كل عام

املوافقة ألول مرة عيل تأسيس جمعيات سياسية ونسائية واجتامعيـة لتوسـيع دائـرة املجتمـع املـدين يف   ) ج
الجمعيات السياسية واالجتامعية وجمعيات حقوق اإلنسان بشكل كبري اململكة؛ مام أدي إيل زيادة عدد 

الجمعية البحرينية لحقـوق اإلنسـان حيـث : وكان من أشهر هذه الجمعيات التي حصلت عيل ترخيص 
ثم توايل بعد ذلك منح الرتاخيص لجمعيات حقوقيـه أخـري وعـيل رأسـها  2001سجلت رسميا يف مارس 

اإلنسـان وجمعيـة شـباب البحـرين لحقـوق اإلنسـان وجمعيـة الطفـل  جمعيه البحرين ملراقبه حقـوق
البحريني وإيل غري ذلك من جمعيات تعني بشكل مبارش أو غـري مبـارش باملسـألة كـام شـهدت اململكـة 

  .)3(افتتاح أول مركز لحقوق اإلنسان يف منطقة الخليج

شكاوي الفردية وناقشـتها مـع ومنذ ظهورهـا، قامت هذه الجمعيات بالتحقيق الجدي يف العديـد من ال
التوصـيات  -عند تقرير العديد من السياسات والتحركات  -السلطات املعنية فيام أخذت الحكومة يف اعتبارها 

واملقرتحات التي قدمتها هذه الجمعيات ولعل أحد أهم تجليات ذلك، إقدام وزارة الرتبيـة والتعلـيم وجامعـه 
ضمن مناهج الدراسة بها، وكذلك افتتاح مركز لتأهيل ضحايا العنف  البحرين عيل إدخال مادة حقوق اإلنسان

إيل جانـب دور ) الجمعيـة البحرينيـة لحقـوق اإلنسـان ( والتعذيب وهي كلها مقرتحات سبق أن تقدمت بها 
  التدريب والتثقيف وورش العمل التي تعد للمسئولني عن تنفيذ القانون 

عـن إنشـاء إدارة يف الـديوان امللـيك لتلقـي و فحـص  2001عـام  يف اتجاه مواز، تـم اإلعـالن يف ديسـمرب  )د
الشكاوي و املظامل الخاصة باملواطنني هذا فضال عن لجنة حقوق اإلنسان التابعة ملجلس الشورى والتـي 

  وهي 1999أنشئت يف أكتوبر عام 

                                                            
، مركز االهرام للداراسات  السياسية واالسرتاتيجية، »مجلة الدميقراطية«إنجاز نوعي يف فرتة حرجة .. الرأي يف املسألة الدستورية   )1(

 .18،ص2002سبتمرب  9القاهرة ،  
داث عام ميض ورؤية مستقبلية، مرجع سبق ذكره، عرض وتقييم ألح:2003-2002، مملكة البحرين )وآخرون(عمر الحسن .د  )2(

  . 31ص
  . 29املرجع السابق، ص  )3(
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اللية كاملـة عـن لجنة مكونة من أعضاء منتخبني من بني أعضاء مجلس الشورى لكنهـا تـؤدي أعاملهـا باسـتق 
متابعـة مسـائل حقـوق اإلنسـان والعمـل عـيل حاميتهـا وإقـرتاح الحلـول : املجلس و للجنة اختصاصات منها 

املناسبة لها ودراسة الترشيعات و النظم املعمول بها يف الدولة من حيث ما يتعلق منها مبسائل تـدخل ضـمن 
  .  )1(للجنة مناسبة يف هذا الشأنمجاالت حقوق اإلنسان واقرتاح التعديالت التي قد تراها ا

حيث ينهض املرشوع اإلصالحي للمملكـة يف جـوهره عـيل إطـالق  :تعزيز ودعم حرية الرأي و التعبري  )5
حرية الرأي و التعبري دون حدود معينة إال املصلحة العليا للوطن وااللتزام بالثوابت الدينية و الثقافية و 

  .لوف األخالقية دون شطط أو خروج عيل املأ 
، فقـد )2(وقد حرصت اململكة بدورها عيل توفري الضامنات القانونية الالزمة لدعم حريـة الـرأي والتعبـري

أن لكـل مـواطن حـق «نص البند الرابع من الفصل األول من ميثاق العمل الوطني عيل حرية التعبري ومؤكـدا 
ضمن الدستور املعدل كل ما يكفل حريـة وت »التعبري عن رأيه الشخيص بالقول أو الكتابة أو بأي طريقة أخري

حرية التعبري والبحث العلمي مكفولة ولكل إنسان حـق التعبـري « عيل أن) 23(الرأي و التعبري، إذ نصت املادة
عن رأيه ونرشه بالقول أو الكتابة أو غريهام وذلك وفقا للرشوط واألوضاع التي يبينها القانون مع عدم املساس 

حريـة ) 24(كـام كفلـت املـادة  »ومبـا ال يثـري الفرقـة أو الطائفيـةية ووحـدة الشـعب بأسس العقيدة اإلسـالم
  .»حرية الصحافـة والنرش مكفولة وفقا للرشوط التي بينها القانون«الصحافة، حيث نصت عيل أن 

  
  

  

  

                                                            
  عيل شبكة املعلومات الدولية"مملكة البحرين –لجنة حقوق اإلنسان يف مجلس الشورى "موقع ) 1(
 45-35، مرجع سابق ، ص )وآخرون(عمر الحسن .د) 2(
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  ايناملبحث الث
  انضامم مملكة البحرين إىل اتفاقات األمم املتحدة 

   )1(لحقوق اإلنسان
: لكة البحرين إىل خمسة من اتفاقات األمم املتحدة الرئيسية املعنية بحقوق اإلنسان، وهـيمم  انضمت

اتفاقية القضـاء عـىل جميـع أشـكال التميـز «و  ،)1990( »أشكال التمييز العنرصي اتفاقية القضاء عىل جميع«
ة القاسية أو الالإنسانية اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوب«، و )2002( »ضد املرأة
الربوتوكـولني االختيـاريني التفاقيـة «، كـام انضـمت إىل )1992( »اتفاقية حقوق الطفـل«، و)1998( »أو املهينة

الخاصني باشرتاك األطفال يف املنازعات املسـلحة، وبيـع األطفـال، واسـتغالل األطفـال يف البغـاء  »حقوق الطفل
االقتصادية واالجتامعية  العهد الدويل للحقوقليس آخرا، انضمت اململكة إىل ، وأخريا و )2004(واملواد اإلباحية 

  .والعهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية والثقافية،
جمعية البحرينية لحقوق اإلنسان ومركـز هذا وقد رحبت كل من الفيدرالية الدولية لحقوق اإلنسان، وال

واتفاقيـة ) 2006(البحرين لحقوق اإلنسان، بتصديق البحرين عىل العهد الـدويل للحقـوق املدنيـة والسياسـية
ــد( ــة) العه ــة والثقافي ــوق االقتصــادية واالجتامعي ــذا )ICESCR)(2007(الحق ــذ وك ــز التنفي ــالهام حي ، وإدخ

ونظـام رومـا األسـايس  الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقيـة القضـاء عـىل جميـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة
وطالبت الجهات الثالث، البحرين برضورة تشكيل مجلس وطني لحقـوق اإلنسـان . للمحكمة الجنائية الدولية

ال بالتعهدات التى قطعتها عند الرتشيح للمجلس العـاملى لحقـوق اإلنسـان عـام عىل أساس مبادئ باريس، عم
، وتطبيق التوصيات الصادرة عن كل من لجنة األمم املتحدة ضد التمييز العنرصي ولجنة األمـم املتحـدة 2006

  .2005ملكافحة التعذيب يف عام 
التي انضـمت إليهـا، ونجمـل  ومام هو جدير باإلشارة، تحفظ البحرين عىل أحكام بعض االتفاقيات

  : )2(هذه التحفظات فيام يىل
  ، حيث أوردت البحرين»اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز العنرصي«  -

                                                            
  :   ط التايلبرنامج إدارة الحكم يف البالد العربية عىل الراب  )1(

http://www.pogar.org/arabic/countries/humanrights.asp?cid=3    
  .2005ـ  2004تقرير منظمة العفو الدولية لعامي : انظر ) 2(
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تحفظا عاما بأن انضاممها إىل االتفاقية ال ينطوي عىل االعرتاف بإرسائيل أو يعد أساسا للدخول معهـا يف         
، التي تتعلق بسبل تسوية املنازعات بني الدول األطراف بشـأن تفسـري أو )22(وعىل املـادة . أية عالقات

تطبيق االتفاقية بالعرض عىل محكمة العدل الدولية، حيث أعلنت أن ذلك يتطلب موافقة كـل أطـراف 
  . النزاع يف كل حالة عىل حدة

) 2(عىل نص املادة  ، وانصب التحفظ بشأنها)1(»اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة«  - 
التي تتعلق باملساواة أمام القانون وحظر التمييز ضد املرأة يف الدساتري والترشيعات الوطنية بتأكيد 

، التي تتعلق مبنح النساء حقوقا مساوية فيام )9/2(واملادة . تطبيقها يف إطار مبادئ الرشيعة اإلسالمية
، التي تتعلق )15/4(واملادة . الجنسية البحرينيةيتعلق بجنسية أطفالهن، وذلك لتعارضها مع قانون 

مبساواة املرأة مع الرجل فيام يتعلق بحرية التنقل واختيار املأوى واملسكن، لتعارضها مع أحكام 
، املتعلقة بإزالة التمييز ضد النساء يف كل األمور التي تتعلق بالزواج )16(واملادة . الرشيعة اإلسالمية

، التي تتعلق )29/1(واملادة . ذلك مبقدار متشيها مع مبادئ الرشيعة اإلسالميةوالعالقات العائلية، و 
بالتحكيم بني الدول األطراف يف االتفاقية، واإلحالة إىل محكمة العدل الدولية يف حالة الخالف يف تفسري 

  . أو تطبيق االتفاقية
، املتعلقـة بتسـوية النزاعـات بـني ) 30/1(، وجاء التحفظ عىل نص املادة )2(»اتفاقية مناهضة التعذيب«  -

  . أطراف االتفاقية، حيث اعتربت حكومـة البحرين نفسها غري ملزمة مبا ورد بها
املتعلقة باختصاصات اللجنـة ) 20(عىل املادة رقم  )3(الجدير بالذكر أن حكومة البحرين سحبت تحفظها

  . )4( 1998آب / الدولية ملناهضة التعذيب ىف أغسطس
  ن اململكة وكام انضمت إىل عدد من اتفاقات األمم املتحدة لحقوقومن الالفت أ 

                                                            
حقوق اإلنسان، مجموعة صكوك دولية، األمم : كال التمييز ضد املرأة، أنظرللمزيد من التفاصيل حول اتفاقية مناهضة كافة أش) 1(

  . وما بعدها 208، ص 1993املتحدة، نيويورك 
  .عمرو جمعة، الجزء األول، مرجع سابق) 2(
القاعدة ): اىنالجزء الث(محمد سامى عبدالحميد، أصول القانون الدوىل العام. د: للمزيد من التفاصيل حول التحفظ وقواعده، راجع) 3(

 . وما بعدها 210، ص 1995الدولية، الطبعة السابعة، األسكندرية 
  :برنامج إدارة الحكم يف البالد العربية عىل الرابط التايل) 4(

  http://www.pogar.org/arabic/countries/humanrights.asp?cid=3 
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مل تنضم إىل الكثري من هذه االتفاقات، ومن ذلك الربوتوكول االختياري امللحق  –والحال هذه  –اإلنسان، فإنها  
ري الثـاين بالعهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل األفـراد،  الربوتوكـول االختيـا

االتفاقية الدولية لحامية حقوق  امللحق بالعهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية، بهدف إلغاء عقوبة اإلعدام،
 . جميع العامل املهاجرين وأعضاء أرسهم

اتفاقات األمم املتحدة لحقوق اإلنسان املنضمة إليهـا مملكـة البحـرين  وفيام يىل جدول توضيحى يربز 
  .وتلك التى مل تنضم إليها

آلية دخول االتفاقية 
 االتفاقية

تاريخ
التوقيع

تاريخ التصديق 
 أو االنضامم

تاريخ الدخول حيز 
 النفاذ

ـــوق  ـــدويل للحق ـــد ال ـــاديةالعه االقتص
واالجتامعية والثقافية

  2007انضامم

ـــوق  ـــدويل للحق ـــد ال ـــةالعه املدني
 والسياسية

  2006انضامم

بالعهـدالربوتوكـول االختيـاري امللحـق 
الدويل للحقوق املدنية والسياسية بشأن 

تقديم شكاوي من قبل األفراد

---- -- 

ــاين  ــاري الث امللحــقالربوتوكــول االختي
بالعهــــد الــــدويل للحقــــوق املدنيــــة 

  والسياسية، بهدف إلغاء عقوبة اإلعدام

----  -- 

االتفاقية الدولية للقضـاء عـىل جميـع 
أشكال التمييز العنرصي

 26/4/1990  27/3/1990-- انضامم

إتفاقيــة القضــاء عــىل جميــع أشــكال 
التمييز ضد املرأة

 18/7/2002 18/6/2002--انضامم

قيـة باتفا الربوتوكول االختيـاري امللحـق 
القضاء عىل جميع أشـكال التمييـز ضـد 

 املرأة

 -- -- -- 
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رضوب املعاملــة أو  اتفاقيــة مناهضــة التعــذيب وغــريه مــن 

 العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
 5/4/1998 6/3/1998-- انضامم

 13/2/199214/3/1992-- انضامم اتفاقية حقوق الطفل 

شـرتاك حقـوق الطفـل بشـأن ا الربوتوكول االختياري التفاقية 
  األطفال يف املنازعات املسلحة

 21/9/200421/10/2004--انضامم

حقوق الطفل بشـأن بيـع  الربوتوكول االختياري التفاقية 
 االباحية األطفال واستغالل األطفال يف البغاء ويف املواد

 21/9/200421/10/2004--اممانض

جميــع العــامل  االتفاقيــة الدوليــة لحاميــة حقــوق 
 املهاجرين وأعضاء أرسهم

 ---- -- 

  املنظمة العربية لحقوق اإلنسان :املصدر
نضمت إىل أربع من اتفاقات منظمة العمل الدولية املعنية بحقوق ومن الالفت أن مملكة البحرين، قد ا

،  1981(، »املعنيتان بالقضاء عىل السخـرة والعمـل اإلجبـاري) 105(و) 29(االتفاقيتان رقمى «: اإلنسان، وهي
ــوايل 1998 ــم «، و )عــىل الت ــة رق ــز يف العمــل وشــغل الوظــائف) 111(االتفاقي ــع التميي ، )2000( »بشــأن من

  . )1()2001( »املتعلقة بأشكال تشغيل األطفال) 182(اقية رقم االتف«و
ومن األهمية مبكان ىف هذا الصدد، إبراز موقف اململكة من املواثيق اإلقليميـة لحقـوق اإلنسـان، حيـث 

الصادر عن مؤمتر وزراء خارجية الـدول اإلسـالمية عـام " إعالن القاهرة لحقوق اإلنسان يف اإلسالم"وافقت عىل 
/ امليثـاق العـريب لحقـوق اإلنسـان"كام وافقـت كـذلك عـىل . وهي وثيقة إرشادية ال تحتاج إىل تصديق، 1990

) 55(باملرسوم املليك رقـم  2005، وأحالته يف نهاية عام 2004) أيار( اعتمدته القمة العربية يف تونس يف مايوالذي " املعدل
  . 2006ام إىل الربملان للتصديق عليه؛ إىل تم التصديق عليه فعال ع

                                                            
 .، مرجع سبق ذكره)جزءان(عمرو جمعة، منظومة حقوق اإلنسان ىف مائة عام: للمزيد حول اتفاقات حقوق اإلنسان، أنظر) 1(
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  املبحث الثالث

  مكتسبات املرأة الحقوقية ىف مملكة البحرين
حققت املرأة البحرينية إنجازات عديدة يف مختلف املجاالت يف هذا عهد امللك حمد بن عيىسـ آل خليفـة، يف 

بـني  التوفيـق(ظل حصولها عىل حقوقها املقررة مبوجب الدستور الذي يؤكد يف مادته الخامسة كفالة الدولة لـ
واجبات املرأة نحو األرسة وعملها يف املجتمـع، ومسـاواتها بالرجـال يف ميـادين الحيـاة السياسـية واالجتامعيـة 

  ).والثقافية واالقتصادية دون إخالل بأحكام الرشيعة اإلسالمية
ة ويف إطار املسرية اإلصالحية الشاملة فقد كان للمرأة دور بارز ومحوري ومتطور، جعلهـا منوذجـا للمـرأ 

العربية القادرة عـىل التـأثري اإليجـايب يف بنـاء املجتمـع، خاصـة بعـد تقلـدها العديـد مـن املناصـب الرسـمية، 
ومشاركتها يف عمليات صنع واتخاذ القرار يف وزارات الدولة، فضال عن إسهاماتها املتميـزة يف مختلـف الشـئون 

  . سياسيا واقتصاديا واجتامعيا
مـن الوصـول إىل مراكـز قياديـة ىف سـلطات اململكـة الـثالث التنفيذيـة وميكن القول بأن املرأة متكنـت 

  :)1(والترشيعية والقضائية وذلك عىل النحو التاىل
األمـني العـام (، وهي املحامية لولـوة العـويض 2001نوفمرب  8تعيني أول امرأة بحرينية بدرجة وزيرة يف   -

  ).للمجلس األعىل للمرأة
  .رة للصحةتعيني الدكتورة ندى حفاظ وزي  -
  .تعيني الدكتورة فاطمة البلويش وزيرة للتنمية االجتامعية  -
، وهى الشيخة هيا بنت راشد، حيـث تـم اعتامدهـا لـدى 1999تعيني أول سفرية ىف تاريخ البحرين عام   -

  .فرنسا
  .تعيني الشيخة هيا بنت راشد ىف منصب املندوبة الدامئة للبحرين يف اليونسكو  -
 .  )2(بنت راشد يف منصب رئيس لجنة املحامني بغرفة التجارة الدولية يف البحرينعملت الشيخة هيا   -
  ، تم اختيار محامية من البحرين ملنصب رئيس الجمعية العمومية2006ىف عام    -

                                                            

 .22/12/2010جريدة النبأ البحرينية،   )1(

 .21/9/2005جريدة الخليج،   )2(
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ـق األوسـط تحتـل مثـل هـذا          لألمم املتحدة لتكون بذلك ثالث امرأة يف العـامل واألوىل مـن منطقـة الرش
  .املنصب

صدر ملك البحرين قرارا بتعيني منى جاسم الكوارى قاضيا باملحاكم االبتدائيـة بالبحرينيـة، وتعـد منـى أ   -
  .أول امرأة تتقلد منصب قضاىئ ىف تاريخ دول مجلس التعاون الخليجى

تعيني رئيسة لجامعة البحرين، وعضوة بالهيئة االستشارية الخليجية، وهي الشيخة مريم بنت حسن آل   -
  .خليفة

باعتباره أحد مجليس السلطة الترشيعية،  2002تعيني ست عضوات يف مجلس الشورى الحايل منذ عام   - 
  .2000علام بأنه قد سبق تعيني أربع نساء يف عام 

وكـان . أصدر ملك البحرين قرارا بتعيني القاضية منى جاسم الكوارى، قاضيا ىف املحكمة املدنيـة الكـربى  -
  . ما ملكيا يقىض بعدم التفرقة بني النساء والرجال ىف املناصب القضائيةامللك البحرينى قد أصدر مرسو 

، قرارا بتعيني أمينة عيىس لتتـوىل منصـب 2006أصدر النائب العام البحرينى الدكتور عىل البوعينني عام   -
عاما من جانـب الرجـال، وتعـد أمينـة بـذلك أول  40وكيلة نيابة ىف محاكم األحداث بعد سيطرة دامت 

  . نساىئ يرتقى وظيفة وكيلة نيابة ىف البحرينعنرص
تعيني أربع نساء مبناصب وكيل وزارة مساعد يف مجال الشـئون االجتامعيـة والثقافيـة والخدمـة املدنيـة   -

  .وشؤون املرأة
تعيني خمسة وعرشـين امـرأة يف منصـب مـدير عـام يف القطـاع الحكـومي غـالبيتهن يف مجـال الصـحة   -

  .الدفاعوالتعليم والداخلية و 
  .انتخاب أول امرأة بحرينية يف غرفة تجارة وصناعة البحرين، وهي السيدة منى يوسف املؤيد  -
تعيني أربع نساء يف مناصب تنفيذية عليا تصـل إىل درجـة رئـيس تنفيـذي، ومـديرين عـامني يف القطـاع   -

  .الخاص يف مجال االتصاالت، والخدمات االستشارية، وقطاع املصارف
اق، يجدر بنا اإلشارة إىل بعض الصعوبات التى ما زالت تواجـه املـرأة الخليجيـة، حيـث أن وىف هذا السي

نتائج اإلصالح التى تتم ىف البحرين وغريها من دول الخليج مل تكـن يف صـالح املـرأة عـىل نحـو مطلـق، حيـث 
   -وستظل تواجه –واجهت املرأة 
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صول إىل مقاعد الربملـان خاصـة ىف دولتـى السـعودية صعوبات وعواقب كثرية يف مسريتها النضالية من أجل الو 
  : )1(والكويت، ومن أهم تلك العواقب ما يىل

سيطرة النظام األبوي املطلق الذي تطغي عليـه الصـبغة القبليـة، مـن رفـض تواجـد النسـاء يف السـلطات  – 1
ت التـي تواجـه الترشيعية أو حتى القيام بأي دور سيايس لها، ويعترب هذا التحـدي مـن أخطـر التحـديا

املرأة الخليجية يف ميدان العمل السيايس، السيام أن السيطرة الذكورية هـي أسـاس معظـم املجتمعـات 
الخليجية، معتربين أن ميدان العمل السيايس حكر عىل الرجـل دون املـرأة، فـرغم وصـولها إىل مسـتوى 

ة يف هـذا املجـال؛ ففكـرة تقبـل عال من التعليم والدراسة ال يزال املجتمع يقلل من شأنها بدرجـة كبـري 
مشاركتها يف الساحة السياسية مل تكتمل بعد فتقوقع املرأة داخل البيت واملطبخ وطاعـة الـزوج وتربيـة 

  . األطفال لحقب من الزمن مازالت هي الصورة السائدة للمرأة عند الرجل الخليجي بوجه عام
املعركة االنتخابية من قبل السلطات الحاكمة أو من  عدم مساندة املرأة بالقدر الكايف وعدم تهيئتها لخوض -2

قبل املنظامت النسوية والحركات اإلصالحية داخل املجتمعات الخليجية، فإن القرارات الحكومية بإرشاك 
ال تصاحبها مبسـاندة حقيقيـة السـيام وأن املـرأة " ديكورية""املرأة يف هذا امليدان الصعب، تبدو قرارات 

ال ذي السيطرة الذكوريـة، فقلـة الـوعي االنتخـايب وانعـدام الخـربة يف مجـال تنظـيم وليدة يف هذا املج
الحمالت الدعائية املضادة أو القادرة عىل لفت انتباه الناخب إىل ما تطرحه املرأة من مشاريع أو برامج 

يتطلب وقفة من الجهات املختصة سـواء الحكوميـة أو غريهـا خاصـة وهـي عـىل , سياسية أو اجتامعية
  .مشارف خوض املعركة االنتخابية يف كل من البحرين وقطر

دور الصحافة واإلعالم يف الدول الخليجية والتي لوحظ تحيزهـا بشـكل كبـري للمرشـح الرجـل عـرب معظـم  - 3
التجارب االنتخابية السابقة، فتقوم بنرش األفكار املضادة للمرأة وتعزيز فشلها وعـدم قـدرتها يف النجـاح 

العمل عىل إحباط املرأة نفسيا عرب عدد كبري من املقاالت واملقابالت والحوارات التـي وكسب األصوات و 
تنرش خالل فرتة الدعاية االنتخابية والتي كانت ترسخ التمييز الجنيس حتى عند النساء أنفسـهن بحيـث 

  يحاربن بعضهن البعض وهو ما لوحظ عرب االنتخابات

                                                            
  .2008//25/6، 2323الحوار املتمدن، العدد  مهدي حسانني ،  )1(
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رات األخرى التي ترسخ عبودية وتبعية النساء، وبالتـايل يجـب عـىل الكويتية من قيامهن بخدمة مصلحة التيا 
وسائل اإلعالم أن تلعب دورا يف دعم مشاركة املرأة ترشحا وتصويتا، من خالل إبـراز الـنامذج اإليجابيـة لعمـل 

ا املـرأة وتقليص الفجوة القامئة يف الصحافة واإلعالم التي تكاد تبتلـع قضـاي, املرأة يف شتى ميادين العمل العام
وإطالق أي مبادرة تخدم قضيتها، وأي معالجة تنترص لحقوقها، ومواجهة أية أفكار أو تصورات تعيق , األساسية

  .حركتها
املرأة نفسها التي غالبا ما تذهب إىل صناديق االقرتاع النتخاب الرجل وليس املرأة، فعىل الـرغم مـن نسـب  -4

الرجـال يف بعـض األحيـان وهـو األمـر الواضـح يف أغلـب  الحضور يف اللجان االنتخابية التـي قـد تفـوق
التجارب االنتخابية، ففي مملكة البحـرين كانـت نسـبة مشـاركة املـرأة يف الجولـة األوىل مـن انتخابـات 

، ويف االنتخابـات النيابيـة كانـت نسـبة مشـاركة %55ونسبة مشـاركتها يف الجولـة الثانيـة % 51البلدية 
% 38.2ألف بنسـبة  100ن النساء، ويف سلطنة عامن بلغ عدد الناخبات م% 47.4مقابل % 52.6الرجال 

، ويف قطـر كانـت نسـبة مشـاركة املـرأة يف انتخابـات عـام %61.8ألف ناخب مقابـل  262من مجموع 
، إال أنهـا ال تنتخـب املـرأة األمـر )10(للرجـال% 81.5من إجاميل عدد الناخبات مقابـل % 77.4م 1999

طبيعة املرأة نفسها من انعدام ثقة املرأة يف املرأة والذي ينبع من الرتبية األولية الذي أرجعه البعض إىل 
لهن حتى وصلت لديهن قناعة بأن املرأة ال تصلح ملثل هذا الدور، ناهيك عن السـيطرة الذكوريـة عـىل 

  . إرادة املرأة من سياسة التوجيه واألمر والتهديد
  الرابعبحث امل

  سان منظامت ومؤسسات حقوق اإلن
  العاملة ىف مملكة البحرين

بداية، يجب التأكيد عىل أن مؤسسات حقوق اإلنسان العاملة ىف مجال حقوق اإلنسان باململكة، تتفـرع 
إىل نوعني أولهام املؤسسات الحكومية وثانيهام املؤسسات غري الحكومية ويقوم كل من هـذين النـوعني بـدور 

  .م حقوق اإلنسان باململكةىف إرساء دعائ -كل حسب نطاقه وحدوده–مهم 
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  : )1(املؤسسات الحكومية الرسمية: أوال
وتقــوم بتـدريب وتثقيــف الضــباط عــىل حقــوق املــواطن،  لجنـة حقــوق اإلنســان يف وزارة الداخليــة،  )1

  .وخصوصا يف التعامل مع حاالت القبض والتحقيق والسجن
، مبوجب املرسـوم امللـيك رقـم 2001أغسطس  22وقد جاء إنشاؤه يف  املجلس األعىل لحقوق املرأة،  )2
، ليمثل نقلة حضارية متميزة يف تاريخ ومسرية العمل النسـايئ يف البحـرين، ويعـرب عـن ثقـة 2001لسنة ) 44(

القيادة السياسية بدور املرأة الفاعل واإليجايب يف بناء نهضة الـبالد، باعتبارهـا رشيكـا أساسـيا يف صـنع التنميـة 
مبثابة جهة رسمية معنية بشؤون املرأة، ويستمد أهميته مـن داللـة تبعيتـه لجاللـة الشاملة، وهو بذلك يعترب 

  .امللك، ورئاسته من قبل صاحبة السمو املليك األمرية سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جاللة ملك البالد
  :وقد استطاع املجلس أن يحقق إنجازات عديدة يف مختلف املجاالت، أهمها

  .العامة يف مجال التنمية، وتطوير شؤون املرأة يف مؤسسات املجتمع الدستورية واملدنية اقرتاح السياسة -
متكني املرأة من أداء دورها يف الحياة العامة، والعمل عـىل إدمـاج جهودهـا يف بـرامج التنميـة الشـاملة، مـع  -

اململكة إىل االتفاقية الدولية  مراعاة عدم التمييز ضدها، وهو األمر الذي توج مبوافقة جاللة امللك عىل انضامم
  .للقضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة

وضع مرشوع خطة وطنية للنهوض باملرأة، وحل املشكالت التي تواجهها يف كافة املجاالت، وذلك مـن خـالل  -
فـتح مكاتــب خاصـة لتلقــي شـكاوى املــرأة يف مختلــف املحافظـات باململكــة، وتخصـيص املراكــز االجتامعيــة 
باملحافظات كمقار للقـاء الوالـدين بأبنـائهم يف حـال انفصـال الـزوجني، فضـال عـن تفعيـل توصـية املسـاعدة 

  .القانونية للمرأة الفقرية من قبل وزارة العدل والشئون اإلسالمية
يـام تفعيل املبادئ الواردة يف ميثاق العمل الوطني فيام يتعلق باملرأة، ووضع اآلليات املناسبة، ومن أهمها ق -

بجوالت يف أرجاء املحافظـات لتوعيـة املـرأة بحقوقهـا السياسـية، وإنشـاء  2002سمو األمرية سبيكة خالل عام 
  .لجنة الشباب باملجلس

  متابعة تقييم وتنفيذ السياسة العامة يف مجال املرأة والتقدم مبا يكون لدى املجلس -

                                                            
املجتمع املدين وقضايا "محمد نعامن جالل ، القوى السياسية وقضايا التحول الدميقراطي يف البحرين، ورقة عمل مقدمه لندوة . د) 1(

 .2004، جامعة أسيوط ، نوفمرب "اإلصالح يف الوطن العريب 
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  .من مقرتحات ومالحظات للجهات املختصة يف هذا الشأن 
قديم اقرتاحات بتعديل الترشيعات الحالية املتعلقة باملرأة، وإبداء الرأي يف مرشوعات القـوانني، والقـرارات ت -

املتعلقة بها قبل عرضها عىل السلطة املختصة، والتوصية باقرتاح مرشوعات القوانني والقرارت الالزمة للنهـوض 
  .بأوضاع املرأة

  .نامت العربية والدولية املعنية بشؤون املرأةمتثيل املرأة البحرينية يف املحافل وامل -
م محـارضة عقد املؤمترات، والندوات، وحلقات النقاش لبحث املوضوعات الخاصة بـاملرأة، ومـن بينهـا تنظـي -

  .حول حقوق اإلنسان واملرأة يف دستور البحرين) شريي بلري(ة للمحامية الربيطاني
ات، والبحوث املتعلقة باملرأة، وإجراء البحوث والدراسات يف هـذا إنشاء مركز توثيق لجمع البيانات، والدراس -

املجال، كام وقعت األمانة العامة للمجلس األعىل للمرأة يف هـذا اإلطـار مـذكرات تفـاهم مـع مركـز البحـرين 
  .للدراسات والبحوث، وجامعة البحرين

ــة، واإللكرتون - ــة، واملرئي ــواد املطبوع ــالت، وامل ـات، واملج ــدار النرشـ ــس إص ــداف املجل ــة بأه ــة ذات العالق ي
  .واختصاصاته

  .1999لسنة ) 24(وقد أنشئت طبقا لألمر األمريى رقم  لجنة حقوق اإلنسان ىف مجلس الشورى،  )3
  :تشكيل اللجنة

، تشكل لجنة حقوق اإلنسان مـن سـتة مـن أعضـاء 1999لسنة  24وفقا للامدة الثانية من األمر األمريى رقم 
مى رئيس مجلس الشورى أحد نائبيه رئيسا لهذه اللجنة، وخمسة أعضاء ينتخبهم أعضاء مجلس الشورى عىل أن يس

املجلس ىف بداية كل دورة انعقاد، وتكون مدة اللجنة أربع سنوات تبـدأ مـن تـاريخ تشـكيلها، ويجـوز الجمـع بـني 
 .عضوية اللجنة وعضوية لجان مجلس الشورى

  :اختصاصات اللجنة
ر األمريى سالف البيان عىل اختصاصـات لجنـة حقـوق اإلنسـان، وهـى نصت املادة الرابعة من األم

  :عىل النحو التاىل
دراسة الترشيعات والنظم املعمول بها ىف دولة البحرين، من حيث ما يتعلق منها مبسائل تـدخل ضـمن   )1

  .مجاالت حقوق اإلنسان، واقرتاح التعديالت التى قد تراها مناسبة ىف هذا الشأن
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 .لتعاون مع األجهزة الرسمية املعنية ىف تنمية الوعى بحقوق اإلنساناإلسهام وا  )2
 .متابعة مسائل حقوق اإلنسان والعمل عىل حاميتها واقرتاح الحلول املناسبة لها  )3
املشاركة ىف الندوات وإجراء البحوث والدراسات ىف مجاالت حقوق اإلنسان واملساهمة ىف أية اجتامعات   )4

 . ولية متعلقة بتلك املجاالتبرملانية عربية أو د
 .تنمية الصالت وتوثيق العالقات مع املنظامت الدولية املعنية بحقوق اإلنسان  )5
 .التعاون والتفاعل مع اللجان املامثلة عىل املستوى الخليجى والعرىب والدوىل  )6
 .متابعة اجتامعات اإلتحاد الربملاىن الدوىل فيام يخص مسائل حقوق اإلنسان )7
ورئيس مجلس الوزراء من موضوعات ذات صلة مبجاالت ) امللك(يحال إليها من أمري البالدبحث ما  )8

 .حقوق اإلنسان
وللجنة ىف سبيل مبارشة اختصاصـاتها هـذه، أن تقـوم بالتنسـيق مـع وزارات الدولـة والجهـات املعنيـة  

ن مبـارشة اختصاصـاتها األخرى؛ للحصـول عـىل املعلومـات والبيانـات الالزمـة، كـام ترفـع اللجنـة تقاريرهـا عـ
) امللك(إىل أمري البالد -من خالل رئيس مجلس الشورى -املنصوص عليها ىف املادة الرابعة من هذا األمر األمريى 

  .ورئيس مجلس الوزراء، التخاذ ما يناسب يف شأنها
  :املؤسسات واملنظامت غري الحكومية: ثانيا

عـدد متزايـد مـن املـنظامت غـري الحكوميـة  - الـبالدمنذ بدء املرشوع اإلصالحي يف -يتوافر يف البحرين 
  :املعنية بحقوق اإلنسان، مثل

وتسهم الجمعية ىف ترسيخ مبادئ حقوق اإلنسـان يف مملكـة البحـرين  جمعية حقوق اإلنسان بالبحرين،"   )1
تمييز بني عىل صعيدي الفكر واملامرسة، والعمل عىل وقف و إزالة آثار االنتهاك لتلك الحقوق، وضامن عدم ال

   .املواطنني بسبب العرق أو اللغة أو الدين أو الجنس أو الرأي
كام تسهم الجمعية يف رفع مستوى املامرسة الدميقراطية يف اململكة، لتكـوين منـوذج متكامـل ومتـوازن، 
يقوم عىل إشاعة الحريات وضـامن التعدديـة السياسـية، واحـرتام سـيادة القـانون، وضـامن الحـق يف التنميـة 

سياسية واملدنية واالقتصادية واالجتامعية والثقافية وغريها، فضال عن حفـز اململكـة مـن أجـل االنضـامم إىل ال
  .املواثيق واالتفاقيات اإلقليمية والدولية الخاصة بحقوق اإلنسان

  :وتسعى الجمعية لتحقيق أهدافها بالوسائل التالية
  ن يف اململكة، واقرتاحوضع خطة متكاملة لتعزيز وتنمية حامية حقوق اإلنسا  *
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  . وسائل تحقيق هذه الخطة 
إبداء الرأي فيام تستثريه فيه مؤسسات املجتمع املدين، من قضايا عامة أو خاصة، تتصل بحامية واحـرتام   *

  . حقوق اإلنسان وحريات املواطنني والجامعات والهيئات والدفاع عنها والنهوض بها
املختصة يف كل ما مـن شـأنه حاميـة حقـوق اإلنسـان، ودعمهـا، تقديم مقرتحات وتوصيات إىل الجهات   *

  . وتطويرها إىل نحو أفضل
إبداء الرأي واملقرتحات والتوصيات الالزمة فيام يعرض عليه أو من السلطات والجهات املختصـة، بشـأن   *

  . املسائل املتعلقة بحامية حقوق اإلنسان وتعزيزها
نسان ورصدها ودراستها وإحالة ما يرى إحالته منها إىل جهـات تلقي الشكاوى يف مجال حامية حقوق اإل   *

االختصاص مع متابعتها، أو تبصري ذوي الشأن بـاإلجراءات الواجبـة اإلتبـاع ومسـاعدتهم يف اتخاذهـا، أو 
  . تسويتها وحلها مع الجهات املعنية

وليـة املتعلقـة بحقـوق تعزيز وضامن التناسق بني الترشيع واللوائح واملامرسات الوطنيـة والصـكوك الد  *
  . اإلنسان التي تعترب اململكة طرفا فيها والعمل عىل تنفيذها بطريقة فعالة

املشاركة ضمن الوفود البحرينية يف املحافل، ويف اجتامعات املنظامت املحلية والدوليـة املعنيـة بحاميـة   *
  . حقوق اإلنسان

يـع أشـكال التمييـز، السـيام التمييـز الطـائفي و اإلعالم بحقوق اإلنسان وبالجهود املبذولة ملكافحـة جم  *
الديني عن طريق زيادة الوعي العام، وخاصة عـن طريـق اإلعـالم والتعلـيم وباسـتخدام جميـع أجهـزة 

  . الصحافة واإلذاعة والتلفاز و غريها 
وق اإلنسان، اإلسهام بالرأي يف إعداد التقارير التي تلتزم اململكة بتقدميها دوريا إىل أجهزة و منظامت حق  *

  . تطبيقا التفاقيات دولية، ويف الرد عىل استفسارات يف هذا الشأن
التعاون مع األمم املتحدة وجميع املؤسسات األخرى يف منظومـة األمـم املتحـدة واملؤسسـات اإلقليميـة   *

  .واملؤسسات الوطنية يف البلدان األخرى املختصة مبجاالت تعزيز حقوق اإلنسان وحاميتها
  ).2001( »البحرين لحقوق اإلنسان مركز«  )2
  ).2004( »جمعية مراقبـة حقــوق اإلنسان«  )3
  ).2004" (جمعية حقوق الطفل«  )4
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  ).2004( »جمعية حامية العامل الوافدين«  )5
  ). 2005( »الجمعية البحرينية ملناهضة العنف األرسي«  )6
ملامرسة دورها الريادي يف املجتمع لتحقيـق  جمعية البحرين النسائية، وينصب تركيزها عىل متكني املرأة  )7

كـذلك تعمـل عـىل تنميـة الـوعي مبفهـوم الجنـدر وبيـان أهميتـه يف التنميـة , قيم العدالة االجتامعية 
  .االجتامعية واإلنسانية

جمعية البحرين ملراقبة حقوق اإلنسان، و تعمل الجمعية عىل اإلسهام يف ترسيخ مبادئ حقوق اإلنسـان   )8
ة عىل صعيد الفكر واملامرسة و العمل عىل وقف و إزالة آثار االنتهاك لتلـك الحقـوق، وضـامن يف اململك

  . عدم التمييز بني املواطنني بسبب العرق أو اللغة أو الدين أو الجنس أو الرأي
  . وتقوم الجمعية عىل الدفاع عن حقوق املرأة والطفل يف البحرين ،جمعية املرأة البحرينية  )9

  . رعاية األمومة والطفولة، وتعني بالدفاع عن حقوق املرأة والطفلجمعية   )10
شبكة معلومات حقوق اإلنسان يف البحرين، ويعمل املرشوع عىل تجميـع إصـدارات مؤسسـات حقـوق   )11

اإلنسان العاملة يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا والصادرة باللغة العربية يف موقع واحد، وذلـك 
  . ون مع العديد من املؤسسات املحلية واإلقليمية من خالل التعا

  . لجنة العريضة النسائية، وتعني اللجنة بالدفاع عن حقوق املرأة وتعزيز مكانتها ومتكينها يف املجتمع  )12
ويعد املركز جمعية أهليـة تهـتم بشـئون حقـوق اإلنسـان وتعمـل عـىل  مركز البحرين لحقوق اإلنسان،  )13

واالقتصـادية، و تسـاهم يف تنميـة قـدرات  السياسـية و االجتامعيـة، الثقافيـةة و تعزيز الحقـوق املدنيـ
  . املجتمع املدين

مركز معلومات املرأة والطفل، ويوفر املركز شبكة معلومات تقوم بخدمة مملكة البحرين ودول مجلـس   )14
لصـحية واالجتامعيـة التعاون الخليجي حول البيانـات الخاصـة بـاملرأة والطفـل يف املجـاالت الرتبويـة وا

  .)1(واالقتصادية
بفضل جهود امللـك حمـد بـن عيىسـ الـذى تبنـى  -ومن األهمية مبكان التأكيد عىل أن مملكة البحرين 

  استطاعت أن تحفر لنفسها –تجربة تحول دميقراطى تستحق التقدير 

                                                            
  عىل الرابط  POGARموقع برنامج الحكم واإلدارة يف الدول العربية : يد من التفاصيل حول هذه املنظامت، انظرللمز) 1(

  http://www.arabhumanrights.org/hrorgs/country.asp?cid=3   
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  : )1(اسام ناصعا ىف سجل حقوق اإلنسان، ومن مؤرشات ذلك ما يىل  
، يتضـمن العديـد مـن الضـامنات لحقـوق  2002/ 2/ 14ملكة البحرين لدستور جديـد يف كان إصدار م  )1

اإلنسان والحريات العامة، وأخذ بنظام املجلسني يف السلطة الترشيعية، وأقر حق النسـاء يف املشـاركة يف 
ة خطـوة االنتخاب والرتشيح، فضال عن إنشاء محكمة دستورية عليا للرقابة عىل دستورية القوانني، مبثابـ

وإن كان هذا الدستور قد أثار جدال حول طريقـة تشـكيل . حقيقية عىل طريق التحول نحو الدميقراطية
  . الغرفة الثانية بالتعيني وتقاسمها سلطة الترشيع

، اعتمـد الالمركزيـة اإلداريـة، 1/12/2001إصدار قانون جديد للبلـديات ونظـام االنتخابـات البلديـة يف   )2
ة متعددة بدال من مركز بلدي مركزي، وأتاح اشرتاك النساء يف التصـويت والرتشـيح، وإنشاء مجالس بلدي

ـوعاتها  وأقر مشاركة املجالس البلدية مع املؤسسـات الحكوميـة يف اقـرتاح قـوانني وتحديـد أولويـة مرش
  . وبحث تظلامت وشكاوى املواطنني

، )2001(غـاء محكمـة أمـــن الدولـة إقرار عدة قوانني وإجراءات لتعزيـز السـلطة القضـائية، شـملت إل  )3
  ). 2005(وتشكيل مجلس أعىل للقضاء، وافتتاح املحكمة الدستورية العليا 

تعزيز مبدأ املساواة بني النساء والرجال، بدءا من إقرار حق النساء يف املشاركة السياسية املشار إليه آنفا، وتعيـني   )4
يف تويل الوظائف العليـا؛ حيـث شـغلن مناصـب وزاريـة ست سيدات يف مجلس الشورى، إىل إتاحة حق النساء 

من قانون الجوازات ) 13(وسفريات وعميدات كليات جامعية وغريها، وتعزيز حقوقهن املدنية مثل تعديل املادة 
  .)2(إللغاء رشط موافقة الزوج لحصول املواطنة البحرينية عىل جواز سفر

خاصة، وإنشاء جمعية للدفاع عن حقوق الصـحفيني السامح ألول مرة بتأسيس صحف وإذاعة وفضائية   )5
، )2002(، وموافقة وزارة اإلعالم عىل تحويلها إىل نقابة بعد تعـديل نظامهـا األسـايس )2000(وحرياتهم 

  . إىل حني صدور قانون الجمعيات
 الخارج ، وتسهيل عودة األشخاص املقيمني يف"البدون"حل مشكلة عدميي الجنسية، ومنح الجنسية آلالف من   )6

   .البحرينية الذين لهم أقارب يحملون الجنسية" البدون"من 

                                                            
 .2002، أكتوبر صحيفة الرشق األوسط ) 1(
  .153حالتي البحرين وقطر،مرجع سبق ذكره، ص: أحمد منييس، اإلصالح السيايس يف الخليج)  2(
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، يسمح باإلرضاب كوسـيلة مرشـوعة للـدفاع عـن )2002لسنة  33(إصدار قانون للنقابات العاملية رقم   )7
، وفقا لضوابط أوردها القانون، وتأسيس اتحاد عام لنقابات عـامل البحـرين )1(حقوق العامل ومصالحهم

نقابـة عامليـة لألمانـة ) 40(مع لكافة النقابات عىل مستوى البحرين، وقد تم انتخاب ممثيل كتنظيم جا
  . )2()2004(العامة لالتحاد يف انتخابات املؤمتــر التأسييس لالتحاد يف 

يف البحـرين، وأكـد  »االسرتاتيجية الوطنية للنهـوض بـاملرأة« 8/3/2005أطلق املجلس األعىل للمرأة يوم   )8
. تعميق وعى املرأة بحقوقها وواجباتهـا يف مختلـف املواقـع:  هذه املناسبة عىل ثالثة أمور، أولهاامللك يف
إلزام إدارات الدولة بتوفري الظروف املالمئة للتوفيق بني عمل املرأة ودورها يف الحيـاة السياسـية : وثانيها

رشـيعي ألحكـام األرسة، مبـا يحقـق االسـتكامل الت: وثالثها. من ناحية وواجباتها األرسية من ناحية أخرى
  . للمرأة البحرينية العدل واملساواة ويجنبها التعرض لإلجحاف والعنف

عىل اقرتاح نيايب يقيض بتدريس مادة الدميقراطية وحقـوق اإلنسـان يف  13/3/2001وافقت الحكومة يف   )9
لرتبية بهذا املوضوع عند وضـع املرحلتني اإلعدادية والثانوية بصفة إلزامية، وكلف مجلس الوزراء وزير ا

  . وزارته خطط تطوير املناهج الدراسية
رشعت الحكومة يف إجراء حوار مع مؤسسات املجتمع املدين حول تطوير قانون الجمعيات األهلية رقـم   )10

جمعية أهلية، عرضت ) 70(، ونظمت وزارة الشئون االجتامعية ورشة عمل شارك فيها )1989لسنة  21(
ومع ذلك فام زالت الفجوة كبرية بني مقرتحات الحكومة ومطالـب . ة التعديالت التي تقرتحهافيها الوزار 

  )3(.الجمعيات األهلية
والذي سمح بإنشاء الجمعيات السياسية وتوفيق أوضاعها من  -ساهم املرشوع اإلصالحي مللك البحرين   )11

  يف – 2005لسنة  1،2،3،4خالل القرارات رقم 

                                                            
دراسة مقارنة ىف النطرية : أحمد الرشيدى، حقوق اإلنسان. العهد الدوىل للحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية ىف د: للمزيد، راجع) 1(

 .465- 454 والتطبيق، مرجع سبق ذكره، ص ص
  160-153حالتي البحرين وقطر، مرجع سبق ذكره ، ص ص : أحمد منييس، اإلصالح السيايس يف الخليج) 2(
منرية احمد فخرو ، املجتمع املدين والتحول الدميوقراطي يف البحرين، مركز ابن خلدون للدراسات االمنائية ،  دار االمني للنرش   )3(

  .125-120 ، ص ص 1995والتوزيع ، القاهرة ، 
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حياة الدميقراطية يف اململكة والعمل عـيل مامرسـة الفـرد لحقوقـه السياسـية ، لتتسـع أنشـطة تطوير ال        
جمعيات ومؤسسات املجتمع املدين منذ انطالق املرشوع االصالحى من حيث الكم والكيـف متاشـيا مـع 

 ليصـبح 66يتجـاوز 1992عهد االنفتاح السيايس ومناخ الحريات فلم يكن عدد الجمعيات األهليـة عـام 
  .2009عام  474

ارتقت البحرين الفئة الثانية ىف ترتيب الدول املكافحـة لالتجـار بالبرشـ ىف تقريـر صـادر عـن الخارجيـة   )12
األمريكية ىف هذا الشأن، وهي مرتبة تحرزها البحرين ألول مرة يف ذات التقرير، فقد أكد التقرير نجـاح 

قـانون مكافحـة االتجـار باألشـخاص منـذ عـام  مسرية اململكة يف حقوق اإلنسان، حيث اعتمدت األخرية
2008 .  

فوز مملكة البحرين بعضوية املجلس العاملى لحقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة، ملـدة ثـالث سـنوات   )13
، وقد كانت خطـوة تاريخيـة يف مجـال حقـوق اإلنسـان أن تفـوز البحـرين بهـذه 2008بدأت من يونيو 

  . العضوية ىف هذا املجلس األممى
ولقد تعهدت مملكة البحرين بـااللتزام بـدعم أجهـزة األمـم املتحـدة مـن خـالل عضـويتها يف املجلـس، 
والتزامها بتنفيذ مبادئ ومواد االتفاقات املعنية بحقوق اإلنسان والحريات األساسية والتي أصبحت طرفـا فيهـا 

  . وكذا بالرتويج ملجلس حقوق اإلنسان
ريق حامية وصيانة حقوق اإلنسان البحرينـى، إال أن حقـوق ورغم كل ما تقدم من انجازات عىل ط

  : )1(اإلنسان باململكة ما زالت تواجه عددا من الصعوبات واملعوقات، نجملها فيام يىل
ترى منظامت حقوق اإلنسان أن حزمة القوانني التي صدرت مبراسيم يف الفرتة ما بني صدور الدسـتور يف   )1

تتناىف مع الدميقراطيـة وروح الدسـتور، وتتعـارض مـع  2/12/2002ن يف ، حتى انعقاد الربملا14/2/2002
قــانون الصــحافة والنرشــ، وقــانون التجمعــات : ومــن هــذه القــوانني. تعزيــز حقــوق اإلنســان وتطورهــا

واملواكــب، وقــانون الجمعيــات األهليــة واألنديــة، الــذي يحكــم عمــل جميــع الجمعيــات، مبــا يف ذلــك 
  . الجمعيات السياسية

تشكيل األحزاب، واستبدال ذلك بقانون للجمعيات السياسـية أثـار اعرتاضـات واسـعة مـن جانـب  حظر  )2
  . القوى املعارضة، بسبب التعقيدات العديدة الواردة فيه

  التقاليد والعادات االجتامعية املحافظة التي تعرقل النهوض بحقوق املرأة، والتي  )3

                                                            
 .3/11/2004جريدة الوسط البحرينية، ) 1(
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  . 2002يت ترشحن لالنتخابات البلدية التي أجريت يف العام حالت دون انتخاب أي من النساء الال         
سياق مكافحة اإلرهاب، ومحاولة إصدار قـانون ملكافحـة اإلرهـاب يتوسـع بشـدة يف تعريـف اإلرهـاب،   )4

وتغليظ العقوبات ويرفع عدد منها إىل اإلعدام، كام يحجب الضامنات الدستورية والقانونية التي يوفرها 
  . لجنائيةقانون اإلجراءات ا

، مبنح الحصانة من املالحقة القانونية للمـوظفني الرسـميني املنـوط )2002لسنة  56(إصدار املرسوم رقم   )5
بهم إنفاذ القانون واملتهمني بارتكاب جرائم التعذيب والقتل خـارج نطـاق القـانون، خـالل الفـرتة التـي 

ان، إحـداهام مـن الجمعيـات األهليـة، وقد رفعت إىل امللك عريضت. 2001سبقت االنفتاح السيايس عام 
كـام رفعـت كتلـة . تطالبان بإلغاء املرسوم 2003) أيار(يف مايو) ألف 30(والثانية شعبية بتوقيع أكرث من 

  . النواب الدميقراطيني يف مجلس النواب مذكرة لرئيس املجلس تطعن يف دستورية هذا املرسوم
عطيل بعـض املواقـع، وتـربر السـلطات البحرينيـة حجـب فرض رقابة عىل االنرتنت تصل إىل حد منع وت  )6

  . الكثري من املواقع لقيامها بالتحريض عىل الفتنة الطائفية، وللحفاظ عىل القيم
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  الخامتة 
تناولنا ىف هذا الكتاب القيمة التاريحية والقانونية لالتفاقات الدولية لحقوق اإلنسان ، حيث أبحرنا ىف 

م االتفاقات الخاصة بحقوق اإلنسان وأهم اإلسهامات الفكرية ىف شأن تعريف حقوق االتفاقات الدولية عامة ث
اإلنسان وتعريف اتفاقات حقوق اإلنسان والقانون الدوىل لحقوق اإلنسان والفرق بينه وبني القانون الدوىل 

تحفظ عىل هذه اإلنساىن، هذا فضال عن عرض ألهم االتفاقات التى أبرمت ىف هذا الخصوص والقواعد العامة لل
االتفاقات وكذا التفرقة بني االتفاقات اآلمرة وغري اآلمرة من بني اتفاقات حقوق اإلنسان ومعيار اعتبار االتفاقية 

  .آمره من عدمه
وعىل أية حال ميكن القول بأن مرص ودول الخليج العربية، قد دخلوا معرتك االهتامم بحقوق اإلنسان 

ت انضامم كل منها عن األخرى، فقد بادرت مرص مثال منذ بدأت صحوة منذ وقت مبكر وإن اختلفت توقيتا
حقوق اإلنسان العاملية وما أبرم من اتفاقات الدولية ذات الصلة، إىل التوقيع والتصديق، أو االنضامم إىل تلك 

أو االنضامم االتفاقات إميانا منها بقيمة اإلنسان وكرامته، وقد ترتب عىل اجراءات التصديق عىل تلك االتفاقات 
إليها من جانب مرص أن باتت قواعد حقوق اإلنسان املنصوص عليها فيها، مبثابة مبادىء وقواعد دستورية 

نافذة ىف مرص، األمر الذى يعنى أن قواعد حقوق اإلنسان ليست ىف مرتبة أقل من القونني العادية أو تساويها 
مصادر القاعدة القانونية الدستورية؛ أى أن نصوص  بل إنها ىف مرتبة ترقى إىل مرتبة الدستور، ومصدرا من

  .اتفاقات حقوق اإلنسان مبجرد التصديق عليها، تصبح قانونا صالحا للتطبيق أمام املحاكم الوطنية ىف مرص
ومل تكن دول الخليج العربية الست مبعزل عن التطورات الدولية الحاصلة ىف مجال حقوق اإلنسان، وإن 

خرت ىف اللحاق بركب الدميقراطية وحقوق اإلنسان، فإن مرجع هذا التأخري إىل الرتكيبة كانت هذه الدول قد تأ 
عىل هذه الدول هذا ناهيكم عن حالة البناء والتعمري من أجل التحول من حياة االجتامعية والقبلية التى تسيطر 

مستوى النضج الذى يجعلها  رعوية بدائية إىل حياة مدنية متحرضة، حيث أن أغلب دول الخليج مل تكن وصلت إىل
وما إن تحقق لهذه الدول الخليجية النضج الالزم ووضعت أسس وقواعد . تطبق قواعد الدميقراطية وحقوق اإلنسان

إىل اإلهتامم بحقوق اإلنسان وتضمني قوانينها  - كباقى دول العامل الناضجة- نهضة اقتصادية وثقافية حتى بادرت 
  .واالقليمية نضاممها إىل مواثيق حقوق األنسان العامليةالوطنية هذه الحقوق، فضال عن ا
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ومبجرد انضامم الدول الخليجية إىل اتفاقات حقوق اإلنسان العاملية، أصبحت هذه االتفاقات قوانني 
وطنية تحوز الحجية أمام املحاكم الخليجية، وتتمتع مبكانة تفوق الترشيعات الوطنية، فإذا حدث تعارض بني 

يجى وترشيع دوىل، تكون األسبقية واألولوية ىف التطبيق للترشيع الدوىل، إذ أن الترشيع ترشيع وطنى خل
  .  الدوىل مقدم عىل الترشيع الوطنى وناسخ له عند التعارض

فيام  - إىل حد  كبري  - وعند الحديث عن مرص، يجب التأكيد عىل أن مرص قد أثبتت جدارتها ووفائها   
ناشئة عن تصديقها عىل اتفاقات حقوق اإلنسان أيا كان موضوعها، خاصة ىف يتعلق بالتزاماتها الدولية ال

السنوات األخرية، إذ أظهرت استجابتها ىف جانب كبري من تلك االلتزامات امللقاة عىل عاتقها سواء من خالل 
ية التى السلطة الترشيعة بإصدار الترشيعات التى من شأنها تحقيق املواءمة واالنسجام مع االتفاقات الدول

باتت ىف مرتبة الدستور كام أسلفنا، أو من خالل التطبيق عىل أرض الواقع بإنفاذ تلك االلتزامات الدولية 
  .وإعاملها عىل نحو يحقق دعام ملموسا لحقوق اإلنسان

وتناولنا ىف هذا الكتاب أيضا أهمية العهد الدوىل للحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية وموقف 
طبيق أحكام ومبادىء العهد ىف املجال الداخىل، حيث أقدمت مرص عىل إصدار عدد من الترشيعات مرص من ت

التى تكفل الحقوق الواردة بالعهد، منها وعىل سبيل املثال، قانون العمل وقانون العاملني املدنيني بالدولة 
ت الرئاسية الخاصة بتطوير البحث وقانون التأمني االجتامعى وقانون التعليم وقانون تنظيم الجامعات والقرارا

العلمى ودعمه وإنشاء مراكز ومعاهد األبحاث، وكان من بني أحدث القوانني ىف هذا الخصوص والتى تعكس 
، والذى 2008لسنة  155استجابة مرص ملا ميليه ذلك العهد، التعديالت التى طالت قانون التعليم بالقانون رقم 

أحوال املدرسني والقامئني عىل العملية التعليمية كافة، كذلك التعديالت  جاء هادفا وبشكل أساىس إىل تحسني
نفاذا لقضاء الدستورية العليا، ومبا يحمل بني  2008لسنة  180التى طالت قانون العمل مبوجب القانون رقم 

ل أمام طياته استجابة لاللتزامات الدولية الخاصة بحق العمل، حيث كفل التعديل األخري نظر نزاعات العام
بعدما كانت تنظر أمام لجان عاملية غري قضائية وإن ضمت ) املحكمة العاملية الجديدة(قاضيهم الطبيعى

  .قضاة
وأما الواقع العمىل، فنجد الحكومة املرصية قد ترجمت التزاماتها الدولية عىل أرض الواقع، فتم معالجة 

لخطط الالزمة لتوفري فرص العمل للشباب، واإلعالن الكثري من املشاكل االقتصادية كالفقر والبطالة، ووضعت ا
  ، كام بدأت املحاكم العاملية ىف نظر"مكافحة البطالة"عنها بوسائل اإلعالم املختلفة، ىف إطار ما عرف بحملة 
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وشهد قطاع التعليم بكافة مراحله تطورا ملحوظا، حيث تم زيادة عدد  .الدعاوى والنزاعات الخاصة بالعامل 
وتم تزويدها بكافة مستلزمات العملية التعليمية من أجهزة كمبيوتر وأجهزة العرض املختلفة، كام املدارس، 

  . تم رفع مرتبات املدرسني وغريهم من العاملني بالتعليم
وعىل صعيد البحث العلمى، فقد شهدت الجامعات املرصية قدرا من االهتامم النسبى من جانب 

املخصصات املالية املوجهة للجامعات ومراكز البحوث العاملة تحت  الدولة، ترجم إىل بعض الزيادات ىف
إرشافها، كام نالت مراكز األبحاث خارج إطار الجامعة سواء تلك التى تتبع وزارة التعليم العاىل والبحث 

فة وبص. العلمى، أو تلك التى تتفرع عن الوزارات، ذات القدر من االهتامم والرعاية بزيادة مخصصاتها املالية
  .عامة يتم تخصيص جزء من موازنة الدولة للبحث العلمى ودعم التكنولوجيا

ومل تغفل الحكومة الحقوق االجتامعية والحق ىف الصحة، فكان أن أعطت اهتامما ملحوظا  لهذه 
الطائفة من الحقوق، فكفلت حق املواطن ىف الصحة والسالمة من األمراض من خالل إنشاء املستشفيات 

األجهزة واألدوية الالزمة وباألطباء واملمرضات ، فضال عن زيادة الدعم الصحى واألخذ بسياسة  ومدها بأحدث
  ).العالج عىل نفقة الدولة(العالج املجاىن لغري القادرين

ووفرت الدولة كذلك سبل الضامن والتأمني االجتامعيني املختلفة، كأشكال الدعم املتنوعة لغري القادرين، 
لضامن االجتامعى و زيادة عدد األرس املستفيدة من معاش الضامن االجتامعى، كام أولت فتم توسيع قاعدة ا

الحكومة التأمينات االجتامعية واملعاشات، إهتامما ملحوظا بهدف تحسني دخول أصحاب املعاشات ومد مظلة 
نون جديد للتأمني التأمينات االجتامعية لتشمل القطاع غري املنطم من خالل البدء ىف دراسة جدية إلصدار قا

االجتامعى املوحد، يعالج الفجوة بني موارد صناديق املعاشات ومستحقات املحالني للمعاشات، ويشمل 
  . قطاعات عريضة من املواطنني

كام تحرص الدولة عىل ضامن الحق ىف السكن لكل مواطن، وهذا ما يتضح من مرشوعات اإلسكان 
  . ان مبارك للشباب وغريه من املرشوعاتاملحتلفة التى قررتها الدولة كمرشوع إسك

ومل تبتعد الحكومة املرصية ىف تحركاتها وسياساتها كثريا عام متليه اتفاقية مناهضة التمييز ضد املرأة من 
حقوق وما ترتبه من التزامات ىف كنفها، فقد بذلت الدولة جهودا مضنية عىل املستويني الترشيعى والتطبيقى 

  . نسان الخاصة باملرأةىف سبيل كفالة حقوق اإل 
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ويبدو حرص مرص عىل الوفاء بالتزاماتها الدولية ىف شأن حقوق املرأة، مام أصدرته من ترشيعات، وعىل 
وجه الخصوص، خالل العرش سنوات األخرية، تهدف بشكل أساىس إىل الحد من التمييز ضد املرأة ومساعدتها 

لسنة  1ىف صنع سياساته، ومن تلك القوانني، القانون رقم  عىل لعب دور إيجاىب ىف تنمية املجتمع واملشاركة
 10والذى كفل للمرأة مخالعة زوجها، إثبات الطالق واملراجعة، التطليق من زواج عرىف، القانون رقم  2000
، الخاص بنظام تأمني األرسة، ويهدف إىل 2004لسنة  11، الخاص مبحكمة األرسة، القانون رقم 2004لسنة 

، بتعديل 2005لسنة  4األحكام الصادرة بتقرير نفقة للزوجة أو املطلقة أو األوالد، القانون ضامن تنفيذ 
 154الذى رفع سن حضانة الصغار للبنت والولد إىل خمسة عرش عاما، القانون رقم  1985لسنة  100القانون 

ب ابن املرصية ، والذى أباح اكتسا1975لسنة  26بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية رقم  2004لسنة 
بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات،  1999لسنة  14املتزوجة من أجنبى للجنسية املرصية، القانون رقم 

من قانون العقوبات التى كانت تكفل ذلك،  291والذى حال دون زواج املغتصبة ممن اغتصبها بإلغاء املادة 
  .مكرر 242، الذى جرم ختان اإلناث باملادة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات 2008لسنة  126القانون 

، كشف النقاب عن استجابة مجلس القضاء األعىل إىل بعض املطالب الخاصة بتطبيق نص 2006وىف عام 
من الدستور الذى يكفل للمرأة اعتالء منصة القضاء، مساواة لها  40دستورى موجود فعال وهو نص املادة 

  .اتفاقية مناهضة التمييز ضد املرأةمن  2بالرجل والتى تقابلها املادة 
من الدستور املرصى ىف  62وفيام يتعلق بتمثيلها ىف الربملان، فقد شملها التعديل األخري الذى طال املادة 

، إذ عدلت هذه املادة، لتمنح املرأة جانبا من حقوقها الخاصة بتمثيلها 2007استفتاء شعبى عام أجرى ىف عام 
ث قررت املادة املعدلة أن القانون ينظم حق الرتشيح ملجلىس الشعب والشورى وفقا حي مبجلسية، ىف الربملان

للنظام االنتخاىب الذى يحدده مبا يكفل متثيل األحزاب السياسية ويتيح متثيل املرأة ىف املجلسني، كام قررت 
الشعب عىل قانون  جواز أن يتضمن النظام االنتخاىب حدا أدىن ملشاركة املرأة ىف املجلسني، كام صدق مجلس

دائرة انتخابية خارج نطاق الـ  32خصص للمرأة  1972لسنة  38جديد بتعديل قانون مجلس الشعب رقم 
مقعدا دون منافسة من الرجال، األمر  64دائرة العامة األخرى، فقد ضمن القانون الجديد للمرأة بذلك  222

  ىل ثقة الجامهريالذى سيكسبها خربة ومترسا تستطيع من خاللها االستحواذ ع
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  . وإثبات جدارتهن للعمل النياىب عىل أن يكون هذا التمييز اإليجاىب ملدة فصلني ترشيعيني 
أما عىل عىل نطاق التطبيق العمىل لحقوق املرأة، فيمكننا القول بأن املرأة قد شغلت املرأة العديد من 

يل وزارة ومدير عام، كام شغلت عددا من الوظائف العليا ىف الدولة، فتقلدت مناصب وكيل أول وزارة، ووك
الحقائب الوزارية، وعملت بالسلك الدبلوماىس كوزير مفوض وكسفرية، حتى وظيفة املأذون الرشعى، باتت 

  .2008من الوظائف التى مل تعد حكرا عىل الرجال بتوىل إحدى السيدات لوظيفة مأذون خالل العام الحاىل 
احة القضاء املرصى، أحداثا جساما عىل طريق نهوض املرأة وفيام يتعلق بالقضاء، فقد شهدت س

واعتالءها منصة القضاء، من خالل التوسع ىف املناصب القضائية للمرأة، وكان من مثار ذلك، تعيني العديد من 
ا بتعيني تهاىن الجباىل عضو  2003النساء ىف هيئتى قضايا الدولة والنيابة اإلدارية، توىل املرأة منصب قاضية ىف 

، حيث تم توزيعهن عىل )قضاء املنصة(إمرأة للعمل بالقضاء 30ىف هيئة املحكمة الدستورية العليا، تعيني
املحاكم االبتدائية ضمن برنامج تدريبى وتأهيىل، كام تم البت ىف مسألة قبول املرأة ىف وظيفة مساعد مبجلس 

  .سية والقضائية والحقوقيةالدولة وهو األمر الذى ثار بشأنه جدال واسعا ىف األوساط السيا
، حيث شغلت املرأة 1957وعىل مستوى الربملان، فاملرأة مل تتبوأ أى مقاعد ىف الربملان املرصى إال عام 

مقعدين فقط بطريق االنتخاب ىف دوائر عامة مع الرجال، ثم تواىل بعد ذلك دخول املرأة الربملان إىل أن وصل 
 9ليصل إىل  2005وة وهبط هذا العدد ىف مجلس الشعب عض 36، 1984عددهن ىف مجلس الشعب عام 

  .عضوات فقط، خمس منهن بالتعيني
ومتكنت املرأة من أن تعتىل مراكز متميزة داخل الربملان ومل تكتفى بالعضوية، فحسب، وهذا ما 

دوىل، نستكشفه من توىل بعض العنارص النسائية لبعض اللجان النوعية، ومشاركتهن ىف االتحاد الربملاىن ال
ليال تكال أول سيدة عربية وإفريقية تتوىل منصب رئيس لجنة التعليم والعلوم والثقافة والبيئة . فكانت د

ثم  1992حورية مجاهد نائبا لرئيس اللجنة السياسية باالتحاد الربملاىن الدوىل عام . باالتحاد، كام انتخبت د
  . نائبا لرئيس لجنة تنسيق الربملانات ىف ذات العام

 1989 خصوص مجلس الشورى كان للمرأة، مكانها بني أعضائه سواء بالتعيني أم باالنتخاب، ففى عام وىف
  عضوة من 11مثال، بلغ عدد عضوات مجلس الشورى 
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عضوة عام  18ثم تصاعد العدد ليصل إىل  2000عضوة عام  15وظلت النسبة تتزايد حتى بلغت  258إجامىل  
ملرأة داخل مجلس الشورى عدة مراكز منها، رئاسة وأمانة رس عدد من ، فضال عن ذلك فقد اعتلت ا2004

  . اللجان
ويرجع ضعف التمثيل النياىب للمرأة ىف مرص لعدد من األسباب التى ترتبط أساسا مبشكالت إجتامعية 

الكثري واقتصادية تواجهها املرأة ىف مرص، منها األمية التى تعترب مؤرشا عىل انخفاض قدرة النساء عىل معرفة 
من حقوقهن وواجباتهن، عدم تربية األبناء عىل اتخاذ القرار بأنفسهم منذ الطفولة وأخذ القرارات نيابة عنهم، 

القيود االجتامعية التى تواجهها كثري من النساء، فضال عن عدم ثقتهن بأنفسهن وانعدامها، فيام بني بعضهن 
ة كثري من النساء بأن العمل السياىس مخصص للرجل، انخفاض البعض فال تساند املرأة املرأة ىف االنتخابات، رؤي

مستوى الوعى لدى الكثري من الرشائح املجتمعية عام يجب أن تفعله املرأة لتسهم هى والرجل جبنا إىل جنب 
  .ىف بناء رصح الوطن، انحدار وضع املرأة عىل املستوى الحزىب، سيادة االعتقاد بسلبية األداء الربملاىن للمرأة

الصة القول أن املرأة ال ميكنها أن تحرز تقدما كبريا عىل صعيد التمثيل الربملاىن مبجلسية؛ ذلك ألن هذا خ
األمر تحكمة طبيعة النظام االنتخاىب املطبق سواء كان يقوم عىل النظام الفردى أم نظام القوائم النسبية، كام 

وىف كل األحول فإن دخول . لمرأة من عدمةترتبط نسبة متثيل املرأة مبسألة وجود نسبة مقاعد مخصصة ل
املرأة الربملان بنسبة كبرية ال يتحقق إال من خالل واحد أو أكرث من عدة أمور منها، تخصيص عدد من املقاعد 

الربملانية للمرأة ىف املجلسني، الشعب والشورى، أو زيادة نسبة التعيني من النساء إىل حدها األقىص، أو تطبيق 
يكفل متثيل املرأة ىف الربملان بشكل عادل، يضمن لها الحدود الدنيا للمساواة مع الرجل ىف هذا نظام انتخاىب 

  . التخصيص، التعيني، نظام انتخاىب مناسب: الخصوص، أو الجمع بني األمور الثالث
ملرأة وىف شأن تعليم املرأة، انخفضت نسبة األمية بني اإلناث نتيجة الجهود املتواصلة للقضاء عىل أمية ا
والنهوض مبستواها التعليمى، كام ارتفع عدد اإلناث امللتحقات بالتعليم ىف السنوات األخرية عىل مستوى 

  .التعليم االبتداىئ واإلعدادى والثانوىن، فضال عن أن نسبتهن بلغت حواىل نصف امللتحقني بالتعليم الجامعى
موزعة بني قطاعات النشاط االقتصادى بنسب  كام تشارك املرأة ىف الحياة االقتصادية بنسبة كبرية، فهى

  . متفاوتة حسب طبيعته ودرجة خطورته أو صعوبته
  خاصة ىف , كام شهد االهتامم بالوضع الصحى للمرأة املرصية تطورا ملحوظا
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مجاالت تنظيم األرسة ورعاية األمومة والطفولة، فقد تم زيادة عدد الوحدات التى تقوم برعاية األمومة 
خالل السنوات األخرية، مام ترتب عليه تراجع معدل وفيات األمهات عند الحمل والوالدة، وزيادة  والطفولة

  .نسبة حاالت الوالدة تحت إرشاف طبى، كام تم تبنى حملة قومية للمناهضة ختان اإلناث
لب ويعترب املجلس القومى للمرأة مبثابة اآللية الوطنية الرسمية التى تدافع عن حقوق املرأة وتطا

وميارس هذا املجلس عدة . ة والحد من مظاهر التمييز ضدهابكفالتها، وتبذل كل الجهد من أجل متكني املرأ 
اختصاصات، لضامن حقوق املرأة منها، اقرتاح السياسة العامة للمجتمع ومؤسساته الدستورية ىف مجال تنمية 

اج جهودها ىف برامج التنمية الشاملة، وضع شئون املرأة ومتكينها من أداء دورها االقتصادى واالجتامعى وإدم
مرشوع خطة قومية للنهوض باملرأة وحل املشكالت التي تواجهها، متابعة وتقييم تطبيقات السياسة العامة ىف 

  .مجال املرأة، وتقديم ما يكون لديه من مقرتحات ومالحظات للجهات املختصة يف هذا الشأن
ات املهمة منها، مرشوع املنح الصغرية، وبرنامج املرأة ومتكن املجلس من إنجاز عدد من املرشوع

العاملة، وبرنامج املرأة الريفية، املنتدى السياىس للمرأة، مرشوع دعم جهود محو األمية، ومرشوع الرعاية 
  .الصحية

والجدير بالذكر أن املراة رغم كل ما تحظى به من اهتامم ورعاية إال األمر ال يسلم من السلبيات التى 
اىن منها ىف حياتها ومن تلك السلبيات، النصوص التى متيز بينها وبني الرجل ىف قانون العقوبات فيام يتعلق تع

بجرمية الزنا، وإباحة رضب الزوجة استخداما لسلطة التأديب من جانب الرجل، وهذا من األمور التى تطالب 
ه الخصوص، صعوبة استخراجها لجواز بها كل الجهات املهتمة بحقوق اإلنسان عامة وحقوق املرأة عىل وج

سفرها إال بإذن زوجها، استمرار مامرسة العنف بأنواعة ضد املرأة سواء كان عىل مستوى املجتمع أم عىل 
  .مستوى األرسة

وفيام يتصل بالحقوق التى أوردتها اتفاقية حقوق الطفل، فقد أولت مرص عناية خاصة بأطفالها، إنفاذا 
هو  1996لسنة  12كنفها مبوجب هذه االتفاقية، فقد أصدرت مرص قانون الطفل رقم  لاللتزامات املرتتبة ىف

من أبرز القوانني التى عالجت قضايا حقوق اإلنسان للطفل املرصى، وقد جاء القانون تتويجا لجهود حثيثة قام 
  .بها املجلس القومى للطفولة واألمومة

بالطفل، كام أظهرت الدراسات امليدانية واإلحصائية لقد طرأت تطورات كبرية ىف شتى املناحى املتعلقة 
  العديد من أوجه القصور التى مل تتمكن القوانني الحالية
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من مجابهتها، كام استجدت قضايا عديدة فشلت الترشيعات السارية ىف حلها، فضال عام أفصحت عنه  
ه لقانون الطفل املشار إليه، فكان التجربة العملية من رضورة تطوير الفلسفة التى اعتنقها املرشع عند وضع

من الرضروى إدخال تعديالت هذا القانون ابتغاء تطويره ودعمه بضامنات أخرى، تسري عىل درب تحقيق 
املزيد من حامية الطفولة، منضبطة ىف ذلك بقواعد الدستور، هادفة إىل توفري املواءمة مع أسس النظام 

ألحدث االتجاهات العاملية ىف ترشيعات الطفولة مبا يحقق  - قت ذاته ىف الو  - القانوىن املرصى القائم، مسايرة 
أفضل رعاية ممكنة للطفل املرصى، ومبا يحقق وفاء مرص بالتزامات الدولية املقررة مبوجب اتفاقية حقوق 

وقد تزعم املجلس القومى للطفولة واألمومة . وغريها من االتفاقات الدولية ذات الصلة 1989الطفل لعام 
ة قومية لتعديل القانون حتى انتهى األمر بإصدار قانون جديد حامال تلك التعديالت إىل مصاف حمل

 2008لسنة  126، ذلك هو القانون رقم 1996لسنة  12الترشيعات ولتكون جزءا مكمال ومتمام للقانون رقم 
النسب إىل والديه وكان من بني الحقوق والضامنات التى أوردها قانون الطفل وتعديالته، حق الطفل ىف 

الرشعيني والحق ىف الجنسية، الحق ىف الصحة والسالمة من األمراض، من حيث توفري العالج الالزم له من 
، تطعيم وتحصني وخالفه من خالل مكاتب الصحة والواحدات الصحية، رضورة أن يكون للطفل بطاقة صحية

  الفعالة إللغاء املامرسات الضارة بصحته،حق الطفل ىف بيئة صالحة صحية ونظيفة واتخاذ جميع التدابري
الحق ىف الرعاية االجتامعية بأنواعها، ومن االنجازات البارزة ىف هذا الخصوص إنشاء دار للحضانة ىف كل سجن 
للنساء يتوافر فيها الرشوط املقررة لدور الحضانة، إنشاء صندوق رعاية الطفولة واألمومة، وتكون له الشخصية 

ستقلة وموازنة خاصة به، وملجلس إدارته اتخاذ ما يلزم لتنمية موارده املالية الالزمة لتوفري أوضاع اإلعتبارية امل
فيكفل  القانون لألطفال الحق ىف االلتحاق برياض األطفال ، الحق ىف التعليم بكافة مراحلة أفضل للطفل املرصى،

االت العقلية والبدنية والوجدانية، فضال عن بهدف مساعدتهم عىل تحقيق التنمية الشاملة واملتكاملة ىف املج
يحظر القانون تشغيل األطفال قبل بلوغهم أربع عرشة سنة ميالدية ، وىف شأن الطفل العامل التعليم األساىس،

كفل القانون وقاية  فقد الطفل املعاق، حقوق كاملة، كام يحظر تدريبهم قبل بلوغهم إثنتى عرشة سنة ميالدية،
  ة ومن كل عمل من شأنه اإلرضار بصحته أو بنموه البدىن أو العقىل أوالطفل من اإلعاق
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الروحى أو االجتامعى، واتخاذ التدابري الالزمة للكشف املبكر عن اإلعاقة، الحق ىف التدريب والتأهيل ىف ذات  
لقانون توفري الطفل املرصى وسبل دعمها، حيث يكفل اثقافة املدارس املتاحة لغري املعاقني، ىف حاالت معينة، 

حاجات الطفل الثقافية ىف شتى مجاالتها من خالل إنشاء مكتبات األطفال ىف كل قرية وىف األحياء واألماكن 
العامة، وكذا إنشاء نوادى ثقافة الطفل، املعاملة الجنائية للطفل املرصى، ومن أبرز االنجازات ىف هذا 

ىل إثنتى عرشة سنة، إنشاء محكمة الطفل، إنشاء لجنة الخصوص أنه تم رفع سن املسئولية الجنائية لألطفال إ
  .عامة لحامية الطفولة ىف كل محافظة، إنشاء إدارة عامة لنجدة الطفل باملجلس القومى للطفولة واألمومة
ومن االنجازات التى تحسب لرعاية الطفولة، إصدار مرص لوثيقتني هامتني ىف شأن حامية الطفولة 

 2010- 2000(، وثانيتهام وثيقة العقد الثاىن )1999-1989(ألول لرعاية الطفل املرصىأوالهام هى وثيقة العقد ا
لذات الهدف، ولعل هاتان الوثيقتان جنبا إىل جنب مع قانون الطفل بعد تعديالته األخرية، يعدوا من ) 

ثلوا مجتمعني األعامل الوطنية الخالصة التى تهدف إىل حامية فئة ال تقوى عىل حامية نفسها، األطفال، ومي
ثورة ىف مجال حقوق الطفل ونحن عىل مشارف االنتهاء من العقد األول من األلفية الثالثة، وهو العقد الذى 

  ).2010- 2000(يتزامن مع وثيقة العقد الثاىن لرعاية الطفل املرصى
ر الذى ومن الجدير بالذكر أن التجربة املرصية ىف مجال حامية حقوق الطفل قد ساهمت ىف بلورة الفك
ساعد عىل تشكيل األولويات الدولية وخطة تحركات الدول األعضاء ىف األمم املتحدة أثناء انعقاد القمة 

، وكذا العملية التحضريية التى سبقتها عىل مدار عام والتى تم تنظيمها 1990العاملية للطفل ىف نيويورك عام 
  .ىف مدينة األسكندرية

ت لصالح الطفل عىل أرض الواقع، وفاء ملا قطعته عىل نفسها وقد قامت مرص بالعديد من االنجازا
بالوثيقتني سالفتى البيان ومبا ترتب ىف كنفها من التزام دوىل مبوجب اتفاقية الطفل، ومن هذه االنجازات، 
توفري الرعاية الصحية املتكاملة لألطفال، حيث تم التوسع ىف الوحدات التى تقوم بخدمات رعاية األمومة 

لة؛ مام ترتب عليه انخفاض معدل وفيات األطفال، املرشوع القومى لحامية النشء من أرضار والطفو 
املخدرات، مرشوع صحة الفتيات، ، وعىل صعيد التعليم، كفلت الدولة الحفاظ عىل مجانية التعليم خاصة ىف 

  مرحلة التعليم األساىس، وهذا ما أكده رئيس الجمهورية مطلع
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لية التعليمية وتوفري مدخالتها األساسية، زيادة مخصصات التعليم ىف املوازنة العامة ، إصالح العم2005عام  
للدولة، زيادة عدد دور الحضانة، مبادرة تعليم البنات، رفع قيمة ما يرصف لألطفال كمنحة دراسية نظري 

  .ضامن انتظامهم ىف الدراسة
ملزاولة األنشطة الثقافية والفنية، من  أما عىل صعيد ثقافة الطفل، وفرت الدولة بيئة مالمئة للطفل

خالل، مرشوع مكتبات األطفال، والتوسع ىف إنشاء نوادى األطفال التى يصل عددها إىل حواىل خمسامئة ناديا 
  . للطفل

ومل تغفل الدولة الطفل املعاق ضمن خططتها الخاصة برعاية األطفال، حيث تعمل عىل االرتقاء بوسائل 
تسبب اإلعاقة، وكذلك االكتشاف املبكر لإلعاقة للحد من تأثريها عىل منو الطفل، مقاومة األمراض التى 

التنسيق بني خدمات التأهيل لوصول الخدمات إىل أوسع قطاع من األطفال املحتاجني لها، عمل دراسات 
ميدانية ىف بعض املحافظات خاصة بحجم وأسباب اإلعاقة وأنواعها، إعداد دراسات تقوميية للمؤسسات 

  .العاملة ىف مجال اإلعاقة لتحديد االحتياجات الالزمة للنهوض بالطفل املعاق ودمجه ىف املجتمع
وبخصوص املشاكل التى يعاىن منها األطفال كالعنف والعاملة ىف سن مبكرة وأزمة أطفال الشوارع، تبذل 

أجل التوصل لحل  الدولة من جانب واملجلس القومى للطفولة واألمومة من جانب آخر، جهودا مضنية من
  .هذه القضايا والتخلص منها نهائيا

ومن األهمية مبكان التأكيد عىل أن اإلهتامم بالطفل وتحقيق نهوضه، يرجع بشكل أساىس إىل الجهود 
التى يقوم بها املجلس القومى للطفولة واألمومة من قبيل وضع سياسة تنموية للخطة القومية املرصية 

ة ىف عدد من املجاالت كالرعاية االجتامعية واألرسية والصحية والتعليمية والثقافية املتعلقة بالطفولة واألموم
والحامية االجتامعية، متابعة وتقييم السياسة العامة والخطة القومية املرصية للطفولة واألمومة ىف ضوء 

األمومة وأساليب التقارير املقدمة من الهيئات والوزارات، تعبئة الرأى العام بشأن احتياجات الطفولة و 
  . معالجتها، اقرتاح برامج التدريب التى تساعد عىل االرتقاء مبستوى األداء ىف تنفيذ أنشطة الطفولة واألمومة

وىف إطار حرص مرص عىل حقوق اإلنسان بصفة عامة ورغبتها ىف أن تحظى مبكانة الئقة، كان إنشائها 
إىل املجالس القومية املهتمة بحقوق اإلنسان واملشار ، يضاف 2003لسنة  94ملجلس ثالث مبوجب القانون رقم 

إليها آنفا، وهو املجلس القومى لحقوق اإلنسان وهو ذو اختصاص عام بحامية حقوق اإلنسان وكفالتها، ومن 
  اختصاصاته، وضع خطة عمل قومية لتعزيز وتنمية حامية حقوق اإلنسان ىف مرص،
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تصة ىف كـل ما من شأنه حامية حقوق اإلنسان، ودعمها، تقديم مقرتحات، وتوصيات إىل الجهات املخ 
وتطويرها إىل نحو أفضل، إبداء الرأى واملقرتحات والتوصيات الالزمة فيام يعرض عليه أو يحال إليه من 

السلطات والجهات املختصة، بشأن املسائل املتعلقة بحامية حقوق اإلنسان وتعزيزها، تلقى الشكاوى ىف مجال 
نسان، ودراستها وإحالة ما يرى املجلس إحالته منها إىل جهات االختصاص مع متابعتها، متابعة حامية حقوق اإل 

تطبيق االتفاقات واملعاهدات الدولية املتعلقة بحقوق اإلنسان، والتقدم إىل الجهات املعنية باملقرتحات 
الدولية والوطنية املعنية  واملالحظات والتوصيات الالزمة لسالمة التطبيق، التعاون مع املنظامت والجهات

بحقوق اإلنسان فيام يسهم ىف تحقيق أهداف املجلس وتنمية عالقاتها به، املشاركة ضمن الوفود املرصية ىف 
املحافل، وىف اجتامعات املنظامت اإلقليمية والدولية املعنية بحامية حقوق اإلنسان، اإلسهام بالرأى ىف إعداد 

دميها دوريا إىل لجان وأجهزة حقوق اإلنسان، تطبيقا التفاقات دولية، التنسيق التقارير التى تلتزم الدولة بتق
مع مؤسسات الدولة املعنية بحقوق اإلنسان، والتعاون ىف هذا املجال، مع املجلس القومى للمرأة، واملجلس 

وتوعية  القومى للطفولة واألمومة وغريهام من الجهات ذات الصلة، العمل عىل نرش ثقافة حقوق اإلنسان،
املواطنني بها، وذلك باالستعانة باملؤسسات واألجهزة املختصة بشئون التعليم والتنشئة واإلعالم والتثقيف، عقد 

  . املؤمترات والندوات وحلقات النقاش ىف املوضوعات املتعلقة بحقوق اإلنسان
اإلنسان  ولقد حققت مرص من جراء جهودها املستمرة واملتنامية عىل مسار دعم وصيانة حقوق

ىف اختيارها عضوة ىف املجلس العاملى لحقوق  -بصفة أساسية - املرصى، مكاسبا عىل الصعيد الدوىل، متثلت
اإلنسان وملدة ثالث سنوات، ضمن املجموعة اإلفريقية ىف الدورة الثانية للمجلس بتاريخ السابع عرش من مايو 

أن مرص بدأت تعتىل مركزا دوليا ىف مجال احرتام ، ليكون ذلك مبثابة أحد الرباهني التى تقطع ب2007لعام 
  .حقوق اإلنسان

وليس بخاف عن املتابعني لحركة حقوق اإلنسان ىف دول الخليج العربية، أن الدول الست األعضاء ىف 
مجلس التعاون الخليجى، استطاعت أن تضع نفسها ىف مكانة متميزة فيام يتعلق بسجل حقوق اإلنسان وإن 

وتة، فاملستوى الذى وصلت إليه اململكة العربية السعودية ليس كالذى وصلت إليه كان بدرجات متفا
  .اإلمارات العربية املتحدة والحال كذلك بالنسبة للكويت وسلطنة عامن وقطر والبحرين

  ، ميكننا القول بأن دول الخليج الست، أحرزت تقدما ملحوظا ىفوأيا ما كان األمر
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هذا ما ترجم ىف شكل انضامم هذه الدول إىل عدد من اتفاقات األمم املتحدة مجال حامية حقوق اإلنسان، و  
لحقوق اإلنسان، والبدء ىف دراسة االنضامم إىل املزيد منها، هذا فضال عن سعيها إىل مواءمة ترشيعاتها مبا 

  .يةيتناسب مع قواعد هذه االتفاقات التى باتت قوانني وطنية داخل النظام القانوىن لكل دولة خليج
وال تخلو أى من الدول الخليجية الست من وجود كيانات حكومية رسمية وأخرى غري حكومية، تعمل 
ىف مجال حامية حقوق اإلنسان، سواء كان ذلك من خالل تنظيم الدورات التدريبية ىف هذا املجال أو القيام 

  . ببحوث ودراسات علمية تخدم قضايا حقوق اإلنسان والوعى بها
تحول الخليجى نحو ركب الدميقراطية وحقوق اإلنسان، اختيار دول خليجية أعضاء ىف ومن مظاهر ال

املجلس العاملى لحقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة كام حدث بالنسبة للبحرين وقطر اللتني باتتا عضوتني ىف 
  .هذا املجلس األممى املهم
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